
األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرة Eاسراء عبد المنعم ابراهيم احمد١
القاهرة Eلبني محمد حسن حنبل٢
القاهرة Eنيفين صبحى عبد النبى عبد هللا صديق٣
القاهرة Eمروة جمال الدين سعيد الشريف٤
القاهرة Eامل مجدى احمد عبد اللطيف الشرقاوى٥
القاهرة Eاية عبد العزيز محمد محمد شعيب٦
القاهرة Eمارينا مجدى موريس حنا٧
القاهرة Eهالة حسن محروس ابراهيم الحديدى٨
القاهرة Eريهام صالح الدين محمد على عبد هللا عيسى الخشنية٩

القاهرة Eسارة محمد محمد عبد اللطيف١٠
القاهرة Eمؤمنة ربيع احمد محمد لبنه١١
القاهرة Eامنية سعيد محمد محمد١٢
القاهرة Eاالء فريد فهمي محمد١٣
القاهرة Eمنار حسونة توفيق حسونة محجوب١٤
القاهرة Eساره محمد طه محمد رشوان١٥
القاهرة Eنورهان عبد النعيم عبد المنعم حبيب١٦
القاهرة Eمنه هللا محمد عبد الفتاح حافظ١٧
القاهرة Eياسمين شيرين فاروق محمد قطبى١٨
القاهرة Eبريهان احمد رضا حسن١٩
القاهرة Eرحمة جالل السيد بندارى عطية٢٠
القاهرة Eهادية محمد حسن حسان٢١
القاهرة Eريهام صفوت عبد الرشيد سالم على نوفل٢٢
القاهرة Eنورهان اسامة مختار الجندى٢٣
القاهرة Eناريمان محمد على مصطفى الفقى٢٤
القاهرة Eريهام محمدحسين احمد٢٥
القاهرة Eنورهان محسن احمد اسماعيل٢٦
القاهرة Eسلمى عبد الباسط عبد الصمد عبد الرحمن٢٧
القاهرة Eسيلفا سمير سيداروس سيدراك٢٨
القاهرة Eراندة صالح الدين احمد محمد ابراهيم رزق٢٩
القاهرة Eمنه هللا احمد محمد على٣٠
القاهرة Eنورهان فاروق محمد شلبى٣١
القاهرة Eرنا سامح محمد عزت عبد الجواد٣٢
القاهرة Eبسنت حسام الدين محمد الحلو٣٣
القاهرة Eنورهان صبحى احمد تقاوى٣٤

صفحة ١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرة Eمنة هللا محمد عبد السالم حسن١
القاهرة Eاسراء حنفى محمود عبد الشافى٢
القاهرة Fدينا حسين عصمت شرف الدين شريف٣
القاهرة Fماهيتاب عبد الحميد ناصر محمد حمزاوى٤
القاهرة Fسها عمرو محمد فخرى فؤاد٥
القاهرةزينب احمد محمد فراج٦
القاهرةصفاء جمال كامل السيد رضوان٧
القاهرةنهي ياسر عبدهللا الشرقاوي٨
القاهرةزينب سعيد اسماعيل عبد اللطيف احمد٩

القاهرةوالء حسام الدين امين حسين هيبة١٠
القاهرةساره على محمد احمد مطر١١
القاهرةايه محمد محمود مطاوع١٢
القاهرةهند احمد عبد العظيم محمود محمد١٣
القاهرةايمان غالب عبد الحميد١٤
القاهرةزينب محمد العابد محمد قطب الجنجيهى١٥
القاهرةدينا محمد عبد الحافظ حسين١٦
القاهرةمني السيد حسانين عبد العال١٧
القاهرةناريمان حامد عبد الحليم اسماعيل الشريف١٨
القاهرةناريمان مصطفى عطية عوض١٩
القاهرةدينا يسرى نجيب ابراهيم٢٠
القاهرةايمان علي محمود احمد٢١
القاهرةلينا سعيد عبد الحميد الفقى٢٢
القاهرةمنى حامد عبد الحليم اسماعيل الشريف ر٢٣
القاهرةمارينا مجدى عطا خله موسى٢٤
القاهرةمى عبد النبى على على حسن٢٥
القاهرةهبة محمد السيد عبد القوي٢٦
القاهرةغاده عبد الرحمن سعيد امام٢٧
القاهرةهالة اسامة جمعه عبد العزيز٢٨
القاهرةامانى حافظ نادى حافظ٢٩
القاهرةعال صالح فتحى محمد٣٠
القاهرةمنى محمود محمد محمود احمد٣١
القاهرةايمان سمير محمد عبد المجيد ابراهيم٣٢
القاهرةساره محمود عبد المنعم محمود شهاب الدين٣٣
القاهرةرنا فؤاد حلمى محمد على٣٤

صفحة ٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةدنيا ايمن سامى عبد العال١
القاهرةاسراء محسن حسن صالح٢
القاهرةغاده اشرف عطا محمد عطيه٣
القاهرةايناس اسامه عبد الحميد عبد الحافظ٤
القاهرةعبير رمضان داود سليمان السراج٥
القاهرةفاطمه الزهراء زغلول سعد زغلول٦
القاهرةميادة احمد حسن طنطاوى٧
القاهرةمنال سيد احمد مصطفى درغام٨
القاهرةهبه هللا احمد رمزى السيد٩

القاهرةرباب رزق محمد محمد١٠
القاهرةسارة اسماعيل خليل جمعه١١
القاهرةمى على عابدين السعيد١٢
القاهرةمى احمد علي احمد هاشم١٣
القاهرةايه محمد حسن احمد حسين١٤
القاهرةايمان محمد محمود محمود الشال١٥
القاهرةايمان صالح الدين حامد محمد فؤاد١٦
القاهرةهدير اسامة عبد الستار على١٧
القاهرةايه صابر محمود مكاوى١٨
القاهرةدينا عبد العال حسن عطيه١٩
القاهرةنوران عصام عبد الفتاح ابراهيم احمد٢٠
القاهرةعزة شعبان على محمود٢١
القاهرةدينا صبرى محمد النسر٢٢
القاهرةريهام جمال ذكى الشورى٢٣
القاهرةايمان جمعه رجب على السيد٢٤
القاهرةدعاء محمد صالح الدين مختار حسن٢٥
القاهرةنورهان مصطفى اسماعيل حامد هديب٢٦
القاهرةوالء دسوقى ابراهيم دسوقى ابراهيم درويش٢٧
القاهرةمى محمد عبد الفتاح صادق٢٨
القاهرةانجى محمد توفيق محمد على٢٩
القاهرةايه يحي حسين محمد٣٠
القاهرةاسماء اسماعيل على حسين حسان٣١
القاهرةبسمه ابراهيم عبد المحسن حسن٣٢
القاهرةمروة مصطفى احمد اسماعيل ابو نايل٣٣
القاهرةهبة عمر عبد العزيز حافظ شريف٣٤

صفحة ٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةسمر سامى سعد يسن١
القاهرةوفاء محمد عبد هللا حسن الجيار٢
القاهرةفاطمة سيد سعد منصور٣
القاهرةسمر محمد رشدى عبد السالم٤
القاهرةدعاء صالح الدين محمد عبد الفتاح٥
القاهرةامانى حمدى عثمان يونس٦
القاهرةنجاه عبد العزيز محمد شبل سالمان٧
القاهرةمنى وحيد انور حامد٨
القاهرةسماح لطفى رجب جاب هللا٩

القاهرةمها يس رزق السيد١٠
القاهرةايمان محمد ثابت سليمان١١
القاهرةمرام محمد حسين حسن١٢
القاهرةاسماء محمد نبيل طلبه على سمره١٣
القاهرةمروة عيسى عبد الفتاح عيسى منصور خليفه١٤
القاهرةيمنى سامح سليمان داود١٥
القاهرةنرمين نبيل كامل فرج١٦
القاهرةنوره عادل حلمى جاه الرسول١٧
القاهرةمها سيد محمد محمود سيد١٨
القاهرةايناس يوسف عبد الحليم عوض هللا١٩
القاهرةهدير صالح على عبد العزيز٢٠
القاهرةنورهان عوض عباس عوض٢١
القاهرةديانا اسحق حنا برسوم٢٢
القاهرةحنان عبد العزيز مصلح عبد العزيز٢٣
القاهرةهدير خالد محمد عبد الحميد٢٤
القاهرةهدى احمد صابر احمد٢٥
القاهرةنهى محمد اسامه فاروق محمد االنصارى٢٦
القاهرةايمان عبد العاطى عبد الفتاح عبد الحميد٢٧
القاهرةاسماء ابراهيم احمد الصادق٢٨
القاهرةسعاد محمد على محمد السيد٢٩
القاهرةانجي عبد العظيم مصيلحي امام البدوي٣٠
القاهرةفاطمة محمد عبد الحليم عبد الجواد٣١
القاهرةفاطمة الزهراء هشام كمال كامل حسن٣٢
القاهرةاسراء مجدى السيد جمعه٣٣
القاهرةرقيه مجدى محمد التابعى٣٤

صفحة ٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةنسمة احمد محمود السيد١
القاهرةرانا شريف على محمد خليل٢
القاهرةاسراء فوزى عبد المطلب مرسى٣
القاهرةاسراء باهى ابراهيم عبد الحليم٤
القاهرةهدى صالح الدين كامل محمود٥
القاهرةايه فتحى محمد محمد الصراوى٦
القاهرةمروه مصطفى ابراهيم خلف ابراهيم٧
القاهرةهناء صقر احمد ابراهيم صقر٨
القاهرةعهد محمد هاشم محمد عزب٩

القاهرةايمان مجدى عبد الشهيد مؤنس١٠
القاهرةايمان طلعت على احمد١١
القاهرةاسراء محمد ناجى حسين رشدى محمد عبد الرحمن١٢
القاهرةشيماء ممدوح محمد احمد١٣
القاهرةاسراء السيد مصطفي احمد١٤
القاهرةمرفت السيد محمود محمد١٥
القاهرةساره سيد سالمه محمد حسين حسن حسين الحكيم١٦
القاهرةايه علي عبدهللا الفقي١٧
القاهرةمايسة حنفى محمد على١٨
القاهرةنهى سعيد على عبد المعطى١٩
القاهرةهبة بغدادى رشدى احمد٢٠
القاهرةاسماء صالح محمود محمد٢١
القاهرةاية طارق محمد كساب٢٢
القاهرةسمر غريب شعبان عبد الموجود٢٣
القاهرةمنار ابو زيد احمد الصاوى٢٤
القاهرةهبه جمال عبد المهيمن مرسى٢٥
القاهرةنورهان مصطفى سيد على٢٦
القاهرةشيماء خالد جاد هللا احمد على٢٧
القاهرةهدير هانى صالح الدين حامد٢٨
القاهرةنهلة محمود عبد العال محمد٢٩
القاهرةوفاء جمال قرنى محمد٣٠
القاهرةانجي محمد محمود عويس٣١
القاهرةاسراء عبد الرحمن سعد عبد الرحمن٣٢
القاهرةداليا حمدى حسين ابو النور الدالى٣٣
القاهرةسارة مصطفي شوقي محمد محمد عوف٣٤

صفحة ٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٠٥ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةمارينا مجدى حنا عياد١
القاهرةريهام فرج محمد احمد٢
القاهرةشيماء سعد خليفة حسن محمد الرملى٣
القاهرة Eاحمد عادل خليل مرسي خليل٤
القاهرة Eبسام منتصر كامل سعيد٥
القاهرة Eشريف احمد لطفى عبد الرحيم٦
القاهرة Eمحمد احمد محمد عبد الرؤوف محمد حسن٧
القاهرة Eبيشوى حنا مجلى عبد السيد٨
القاهرة Eاحمد فتحى محمد المجاهد الجمال٩

القاهرة Eمحمد امير سعد السيد سليم١٠
القاهرة Eمحمود فتحي عبد العزيز فازوره١١
القاهرة Eهيثم حامد مدبولى على١٢
القاهرة Eابراهيم عبد المنعم ابراهيم عبد العال١٣
القاهرةمحمد مصطفى محمد الزيدى١٤
القاهرةخالد رمضان عبد الحميد حسين١٥
القاهرةمحمود طه محمود محمد١٦
القاهرةكريم عبد القادر سعد حسن١٧
القاهرةمحروس فرغلى محروس فرغلى١٨
القاهرةمحمد على عبدة محمود١٩
القاهرةمحمد سليم سالمان سليمان٢٠
القاهرةمصطفي خالد حنفي محمد٢١
القاهرةاسالم رفعت سلطان احمد قاسم٢٢
القاهرةمحمد على ابراهيم سالم سويلم٢٣
القاهرةمحمود عبد الفتاح محمود فرج٢٤
القاهرةحسين سيد حسن عويس٢٥
القاهرةمحمد محمود جبريل احمد٢٦
القاهرةعيد قرني عبد الواحد قرني٢٧
القاهرةمحمد سعيد طه محمد امين٢٨
القاهرةمحمد احمد عبد العليم ابراهيم٢٩
القاهرةمصطفى سعيد عبد الرحمن عالم٣٠
القاهرةيوسف اسامة حلمي علي ابو ريشة٣١
القاهرةمحمد منصور عبد الحميد عبد المعطى٣٢
القاهرةاحمد على حسن محمد عبد الحميد٣٣
القاهرةطارق محمد احمود محمد٣٤

صفحة ٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةحسين محمد فاروق حسين١
القاهرةعادل سيد رمضان جمعه٢
القاهرةاسالم رفعت محد عمار٣
القاهرةرامى فؤاد الناصح عبيد عوض٤
القاهرةاسالم حماد عبد العال احمد٥
القاهرةمصطفى امين حسين هيبه٦
القاهرةعبد الستار عبد هللا عبد الوهاب احمد رضوان٧
القاهرةاحمد رمضان معوض ندا٨
القاهرةاسامة السيد محمد محمد صقر٩

القاهرةتامر سمير همام احمد١٠
القاهرةمحمد محمود محمد حرز هللا السيد١١
القاهرةسعيد غريب ابو زيد احمد١٢
القاهرةاحمد فارس حماد مصطفى١٣
القاهرةمحمود جمال محمد عبد الحميد١٤
القاهرةكريم عادل سليمان مهران١٥
القاهرةاحمد عبد المحسن عبد السالم السيد فايد١٦
القاهرةاحمد محمد سالم محمد١٧
القاهرةعماد عادل عبد الصادق بخيت١٨
القاهرةعدوى سيد عبد الحميد حسن١٩
القاهرةاسالم مصطفى كامل سلومه٢٠
القاهرةمصطفى على جمعه حامد٢١
القاهرةمحمد رشاد عيد حامد حسين برغش٢٢
القاهرةاحمد سيد محمد سيد شعراوى٢٣
القاهرةمحمد احمد محمود احمد سالم٢٤
القاهرةمحمد عادل احمد على٢٥
القاهرةعبد الرحمن السيد محمد عبد الرحمن٢٦
القاهرةاحمد محمد احمد ابو السعود٢٧
القاهرةمصطفى احمد محمد مصطفى٢٨
القاهرةعصام الدين صالح على محمد٢٩
القاهرةشادى جمال عبد الحليم حسن ريحان٣٠
القاهرةمحمد عبد الظاهر قناوى عبد الرحيم٣١
القاهرةاحمد محمد فارس ابراهيم على٣٢
القاهرةمحمود ابراهيم عبد العظيم محمود٣٣
القاهرةعبد الرحيم محمود عبد النبى محمود٣٤

صفحة ٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةحسن سعيد حسن على١
القاهرةعمرو عادل عبد الستار احمد٢
القاهرةمحمد على حسن ابراهيم٣
القاهرةمحمد نجيب عبد الفتاح احمد منصور٤
القاهرةياسر عالء الدين سيد محمد شعالن٥
القاهرةاحمد ناجى مهدى فهيم٦
القاهرةاحمد عبد الهادى كامل عبد الهادى٧
القاهرةاحمد عبد الفتاح محمد النحاس٨
القاهرةمحمود محمد جنيدى سيد٩

القاهرةمحمد حامد يحيى حامد محمد عثمان١٠
القاهرةرفيق حسين عبد الحليم محمد على ابورية١١
القاهرةهيثم السيد محجوب عبد العزيز١٢
القاهرةاحمد شريف حسن على الحديدى١٣
القاهرةابانوب ظريف شكرى شاكر١٤
القاهرةمحمد شعبان فهيم بدوى١٥
القاهرةمصطفى مجدى ابراهيم فاضل١٦
القاهرةحسن عبد النبى حسن محمد ندا١٧
القاهرةاحمد على عشماوى محمد١٨
القاهرةمحمد احمد محمد سيد سليمان١٩
القاهرةمحمد جمال جاد عبد الرحمن٢٠
القاهرةمصطفى رفاعى عبد الحميد احمد٢١
القاهرةمحمد عبد الوهاب محمد السيد محمد٢٢
القاهرةاحمد محمد نصر الدين امان٢٣
القاهرةمحمود عبيد محمد عبيد٢٤
القاهرةمحمد فؤاد سعد حسن عبد الرازق٢٥
القاهرةبهاء الدين عمارمحمد احمد٢٦
القاهرةمحمود اسامه احمد محمد٢٧
القاهرةكريم محمد عبد اللطيف خلف خليفة٢٨
القاهرةمحمد عبد الحميدعبد الرحيم حسانين٢٩
القاهرةمحمود فتحى سيد سالم٣٠
القاهرةمصطفى نصر عباس ابو السعود٣١
القاهرةعبد الرحمن محمد عبد المنعم بيومى٣٢
القاهرةاحمد ابراهيم محمود احمد الدغيدى٣٣
القاهرةهشام بدر عبد الجابر محمد٣٤

صفحة ٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةمحمود عبد هللا عبد القادر١
القاهرةمحمد شوقى ابراهم زكى٢
القاهرةمحمد على صبرى شوقى عباس٣
القاهرةمحمد سمير فهمى احمد٤
القاهرةمصطفى صالح احمد عبد الوهاب٥
القاهرةمصطفى مجدى ابراهيم حافظ٦
القاهرةنور الدين صبرى فتحى عبد العزيز٧
القاهرةابراهيم اشرف ابراهيم عبد الهادى احمد٨
القاهرةسامح منير تادرس توفيق٩

القاهرةكريم ناصر الدين عبد الرازق ابراهيم١٠
القاهرةاحمد مجدى عبد الحميد السيد١١
القاهرةاحمد محمد السيد ابو الفتوح١٢
القاهرةماهر مهران محمد عبد الرحمن١٣
القاهرةبالل عبد النبى عبد الحميد محمد برعى١٤
القاهرةاحمد محمود عبد الرحمن احمد١٥
القاهرةحسام سالمه عبد المعز مبروك١٦
القاهرةوائل جمال محمود جاب هللا١٧
القاهرةاحمد عبد الرحيم محمد حسين١٨
القاهرةاحمد محمد احمد عبد الحميد١٩
القاهرةاحمد سيد عبد اللطيف سليم٢٠
القاهرةاحمد مصطفى حفنى محمد احمد٢١
القاهرةمحمود رافت محمود ابراهيم٢٢
القاهرةعمرو عبد الرحمن امبابى اسماعيل٢٣
القاهرةنور محمد بكر السيد محمد شتا٢٤
القاهرةاسامة غريب السيد عطية محمد٢٥
القاهرةمحمود جالل رضوان محمد٢٦
القاهرةاحمد منير عبد الحميد قطب٢٧
القاهرةاحمد جمال محمد عبد الحميد٢٨
القاهرةمحمود جمال على محمد٢٩
القاهرةهشام رمضان نمر عبده شلبي٣٠
القاهرةمحمود جمال ابراهيم حسن٣١
القاهرةمحمد رشدى محمد اسماعيل ذكرى٣٢
القاهرةعبد الرحمن مصطفى محمد احمد٣٣
القاهرةياسر جالل معوض الشحات محمد٣٤

صفحة ٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةمحمد عبد الراضي يونس عبد المجيد١
القاهرةطارق احمد على احمد محمد سلطان٢
القاهرةشريف جالل الصاوى خفاجى٣
القاهرةاحمد مسلم محمد محمد السيد٤
القاهرةمحمد على ابراهيم على٥
القاهرةمهاب اعالم عبد الباسط الياس خطاب٦
القاهرةاحمد سيد احمد سيد٧
القاهرةمحمد حمدى عبد العزيز على٨
القاهرةمحمد رافت عبد الحكيم حسن عمران٩

القاهرةعبد هللا محمد عبد الخالق شحاته١٠
القاهرةاحمد محمود محمد محمود على جاد هللا١١
القاهرةاحمد محمد حامد محمد هالل١٢
القاهرةعلى انور ميزار باتع١٣
القاهرةمحمد مختار عبد ربه حسين١٤
القاهرةعمرو محمد فاروق عبد الخالق١٥
القاهرةاسالم مسعود بكرى ابو الحسن١٦
القاهرةربيع حمدى راشد على محمود احمد١٧
القاهرةمصطفى سيد عباس عبد الحليم١٨
القاهرةمحمد جمال الدين حسين امام١٩
القاهرةمصطفي احمد جمال الدين محمودعبد الناصر٢٠
القاهرةاحمد عبد الصمد عمر عبد القوي٢١
القاهرةاحمد عالم محمد عبد الباقى٢٢
القاهرةهشام مصطفى عبد العظيم حسن حبيب٢٣
القاهرةمصطفي كامل محمد محمود٢٤
القاهرةمحمود سيد حنفى عيسى٢٥
القاهرةمعتز يحيى محمد سليم عبد هللا القاضى٢٦
القاهرةعبد هللا كمال محمد مرسى٢٧
القاهرةعبد الرحمن لطفى احمد٢٨
القاهرةعماد بسيوني عبد الحفيظ عبد الحق٢٩
القاهرةمحمود طاهر محمد عبد الغنى٣٠
القاهرةعبد الرحمن عادل عاطف حسين عويضه٣١
القاهرةمحمد على محمد فرج يوسف٣٢
القاهرةابراهيم محمد مسعد عباس محمود٣٣
القاهرةاسماعيل عبد العليم اسماعيل ابراهيم محمد٣٤

صفحة ١٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةاسالم طارق نبيل امين١
القاهرةيوسف ابراهيم عبد العزيز امين٢
القاهرةمحمد احمد ابراهيم الدالي٣
القاهرةاحمد سعد عبد التواب على٤
القاهرةمحمد وحيد سعد زغلول رجب٥
القاهرةمحمد السيد ابو الفتوح السباعى٦
القاهرةاحمد حسن احمد عبد الحافظ٧
القاهرةمصطفى عوض ابو النصر محمد٨
القاهرةصفوت مصطفى على مصطفى٩

القاهرةهشام محمود فوزى محمود١٠
القاهرةمحمد احمد سيد حسن١١
القاهرةعلى مسعود حميدة عبد الحميد جبالى١٢
القاهرةايمن فاروق احمد عبود محمد١٣
القاهرةطارق احمد محمد احمد١٤
القاهرةمحمد عامر احمد محمود عامر١٥
القاهرةمصطفى زكريا محمد محمود نوفل١٦
القاهرةعادل عبد المنعم محمد فرج سعيد١٧
القاهرةاسالم محفوض عبد الراضى احمد محمود١٨
القاهرةمحمد ربيع حلمى محمد عبد الغنى١٩
القاهرةمحمد صفوت احمد خليل٢٠
القاهرةمحمد محمد سعيد احمد عبد العزيز٢١
القاهرةمحمود محمد عبد المنعم ابو سريع٢٢
القاهرةاكرم رضا عبد القادر امين٢٣
القاهرةالسيد محمد حسينى محمد محفوظ٢٤
القاهرةعبد الحفيظ محمد عبد الحفيظ احمد٢٥
القاهرةاحمد سعيد عويس عبد الرحمن٢٦
القاهرةمراد عباس مراد عباس الطويل٢٧
القاهرةاحمد محمود مصطفى كامل٢٨
القاهرةمصطفى محمد عز محمود٢٩
القاهرةاسالم رضا السيد احمد شمس الدين٣٠
القاهرةمحمد حسن محمد فرجانى٣١
القاهرةايمن محمد سامى صديق وهبه٣٢
القاهرةعبد هللا محمود سيف النصر عبد الفتاح٣٣
القاهرةعبده محمود عبده محمود٣٤

صفحة ١١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٠٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةعلي محمد شحاتة علي١
القاهرةمحمد محمود مرسى محمود٢
القاهرةاحمد طارق سامى حسن سعودى٣
القاهرةوليد السيد على عبد الغفار٤
القاهرةكريم حسين عبد الهادى موسى٥
القاهرةطارق محمد صالح مرسى٦
القاهرةمحمد احمد سعيد السيد٧
القاهرةمحمد محيى احمد عبد الصمد٨
القاهرةمصطفى يحيى مصطفى عبده مدنى٩

القاهرةبيتر عاطف زخارى مقار١٠
القاهرةمحمد سليمان خليل موسى١١
القاهرةعبد الرحمن رجب عبد النبى عاشور١٢
القاهرةعمرو عنتر فرج محمد ابراهيم١٣
القاهرةمحمود رمضان سنوسى محمود حسن١٤
القاهرةعلى الدين خضر على عبد الفتاح١٥
القاهرةاحمد على عبد الرحيم عبد اللطيف١٦
القاهرةمحمد ممدوح السيد محمد١٧
القاهرةاحمد محمد فكرى محمد نافع١٨
القاهرةاحمد ابراهيم عبد هللا عبد المجيد١٩
القاهرةعلى حسن النقراشي محمد فؤاد٢٠
القاهرةمحمد رضا عبد النبى طه حسن٢١
القاهرةعماد الدين احمد جاد جاد عبد الباقى٢٢
القاهرةعمرو محمد شعبان محمد٢٣
القاهرةسيد مجدى السيد ابراهيم٢٤
القاهرةمحمد عبد الفتاح سيد عبد الفتاح٢٥
القاهرةمصطفى عمرو محمد ابراهيم بدوى٢٦
القاهرةهشام طارق عباس سيد٢٧
القاهرةمحمد مجدى عبد العظيم عبد الحميد٢٨
القاهرةاحمد اسماعيل محمد محمد اسماعيل٢٩
القاهرةمصطفى كمال فراج السيد٣٠
القاهرةمحمد عبد الرحيم محمد حسين٣١
القاهرةياسر حانم على محمود على٣٢
القاهرةمحمد علي محمد سيد الشاعر٣٣
القاهرةابراهيم صبحى عبد العزيز سالمه٣٤

صفحة ١٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةيحيى عبد هللا يحيى مبروك سعيد١
القاهرةمحمد على حسن ابو ضلع٢
القاهرةعلى مصطفى على عبد الرازق٣
القاهرةعبد الدايم طارق عبد الدايم غريب٤
القاهرةمحمد نبيل سليمان ابراهيم٥
القاهرةعبد هللا احمد عبد هللا على٦
القاهرةاحمد عمر على احمد االمير٧
القاهرةمصطفى عبده احمد محمد حموده٨
القاهرةابراهيم اسعد ابراهيم احمد اسعد٩

القاهرةاسالم ناصر على محمود١٠
القاهرةمصطفى معتز عبد الحميد صبحى ابو العنين١١
القاهرةاحمد خالد فاروق محمد١٢
القاهرةخالد فتحى عبد القوى على سليمان١٣
القاهرةوليد هشام لبيب خليفه١٤
القاهرةاحمد رؤف حلمى حسن١٥
القاهرةمصطفى يحيى عبد اللطيف على١٦
القاهرةعمر السيد عبد المنعيم ابراهيم١٧
القاهرةعمر محمد على محمد١٨
القاهرةاحمد رجب حسين على ابراهيم١٩
القاهرةمحمود على اسماعيل عبد هللا٢٠
القاهرةمحمود سيد احمد حمزاوى٢١
القاهرةعالء طارق عبد الحكيم محمد امام عامر٢٢
القاهرةهيثم كمال محمد عبد الجواد شعبان٢٣
القاهرةمحمد عبد العزيز فتحى عبد العزيز٢٤
القاهرةخالد احمد يوسف فرغلى٢٥
القاهرةاحمد محمد احمد ابراهيم عنتر٢٦
القاهرةاحمد حسين عبد المنعم حراز عبد هللا٢٧
القاهرةرافت جمال محمد قاسم٢٨
القاهرةاحمد حمدى عبد الظاهر على سالمة٢٩
القاهرةكامل فرج كامل حسانين٣٠
القاهرةمصطفى احمد خلف احمد٣١
القاهرةاحمد انور عبد الصبور سيد احمد٣٢
القاهرةخالد بشرى عبد المقصود طايل٣٣
القاهرةمحمد حسنى عبد الفتاح درويش٣٤

صفحة ١٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةاحمد نادى عبد السالم ابراهيم١
القاهرةاحمد جمال عبد ربه محمد٢
القاهرةمحمود عبد الرحمن ضيف هللا ابراهيم٣
القاهرةاحمد محمد محمود قاسم٤
القاهرةمصطفى ماهر عبد الوهاب عبد العليم٥
القاهرةاحمد جمال السيد محمود٦
القاهرةمصطفى محمود ابراهيم سيد٧
القاهرةاحمد على حسن محمود٨
القاهرةعمرو مصطفى رمضان احمد عزوز٩

القاهرةهشام احمد سيد سالمة١٠
القاهرةعز الدين عبد هللا همام عبد الجيد ابو عمر١١
القاهرةمحمد سعيد سيد علي خطاب١٢
القاهرةعمر ايهاب محمد على السيد ربيع١٣
القاهرةمعتز خالد رزق رمضان١٤
القاهرةمحمد عاطف محمد السيد١٥
القاهرةابراهيم رافت فريد عويضة١٦
القاهرةاحمد صالح الدين احمد على١٧
القاهرةمحمود احمد محمود عبد الهادى١٨
القاهرةمصطفى محمود صالح محمود١٩
القاهرةعمرو عيد عرفة سيد٢٠
القاهرةحسام الدين ابراهيم ابو السعود عبد الكريم ابوالسعود٢١
القاهرةمحمود ابراهيم على سويفى٢٢
القاهرةاحمد مصطفى عدلى عفيفى٢٣
القاهرةاحمد محمد احمد على٢٤
القاهرةاحمد سيد محمد مطر٢٥
القاهرةابراهيم صالح عبد الرحمن عبد التواب٢٦
القاهرةياسين منصور خلف محمد٢٧
القاهرةاحمد سعيد امام سعيد٢٨
القاهرةمحمد العربى سمير محمد العربى عفيفى٢٩
القاهرةمحمد رافت مصطفى احمد٣٠
القاهرةامير منصور امير عبد العليم٣١
القاهرةاحمد حمدى حماد مليجى٣٢
القاهرةمحمد عنتر الصغير محمد الراوى٣٣
القاهرةاحمد مجدى جمال الدين محمد شفيق٣٤

صفحة ١٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةمجدي عادل محمد جبريل١
القاهرةمحمد عبد القادر يحيى هاشم٢
القاهرةمحمد عبد القوى عبد العزيزعبد القوى٣
القاهرةمصطفي محمد احمد دردير علي٤
القاهرةاحمد مصطفي محمدعلي٥
القاهرةاسالم اشرف محمد احمد حسانين٦
القاهرةاحمد محمد يسن جالل٧
القاهرةفادي نبيل حكيم عبد المالك٨
القاهرةمحرم اسماعيل عبد العزيز سيد٩

القاهرةعالء احمد محمد الصاوي١٠
القاهرةعلى عيد مجاهد محمود١١
القاهرةالحسن امين محمود محمد حسن١٢
القاهرةاحمد حمدى شعبان محمود١٣
القاهرةعمرو امين رشوان عبد المجيد١٤
القاهرةمحمد ماجد فريد عبد الحليم١٥
القاهرةمحمود محمد محمود السيد احمد١٦
القاهرةاحمد ماهر محمد عبد المالك على١٧
القاهرةخالد عدلى احمد غنيم١٨
القاهرةاحمد سيد مصطفى مرسى١٩
القاهرةجمال عبد الحميد عبد هللا عبد العليم٢٠
القاهرةمحمد السيد حسن ابو زيد٢١
القاهرةكريم نجاح حسانين محمد٢٢
القاهرةصابر عبد هللا عبد اللطيف عبد الجيد٢٣
القاهرةمحمد سعيد عبد العظيم بكرى٢٤
القاهرةمصطفى انور بغدادى على عيد٢٥
القاهرةاحمد محمود محمد حمزة٢٦
القاهرةمحمد صالح قرنى محمد السيد٢٧
القاهرةمحمد المالكى محمد المالكى٢٨
القاهرةاحمد رجب محمد محمد احمد٢٩
القاهرةمحمود عادل محمد ابراهيم الرفاعى٣٠
القاهرةاحمد حسنى على صبره٣١
القاهرةعبد الفتاح وحيد عبد الفتاح محمد٣٢
القاهرةاحمد يسري جالل عبد الحليم٣٣
القاهرةمحمود محمد محمود عبد القادر٣٤

صفحة ١٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةيحيى توفيق عبد التواب فرحات الفيومى١
القاهرةمحمد صالح عبد هللا مهنى٢
القاهرةعبد الحميد عادل احمد محمد الطويل٣
القاهرةاحمد اليمانى ابراهيم الظواهرى٤
القاهرةمحمود عبد المجيد محمود عبد المجيد٥
القاهرةاحمد شعبان محمد على٦
القاهرةهشام بهنساوى طه محمود دسوقى٧
القاهرةاحمد محمد عبد السالم محمد سالمة٨
القاهرةمحمد وفيق فهمى عسران عبد النعيم٩

القاهرةاندرو عادل الديب طانيوس١٠
القاهرةمحمد شعبان حسن احمد١١
القاهرةكريم محمد محمد توفيق١٢
القاهرةعبد الاله حسن ابو المجد محمد السيد١٣
القاهرةمحمد على خليل عبد هللا منسى١٤
القاهرةحازم عبد الناصر عبد البر الجعيص١٥
القاهرةمحمد مجدى سيد احمد مصطفى زغلول١٦
القاهرةمحمد احمد السيد تركى١٧
القاهرةعماد صالح شيمى سعد شيمى١٨
القاهرةمهند احمد السيد محمد سيد الحويط١٩
القاهرةكريم نبيل عبد السالم السيد٢٠
القاهرةمحمود فيصل محمد سعيد٢١
القاهرةمصطفى عاكف محمد محمد٢٢
القاهرةحسين قاسم حسين قاسم ندا٢٣
القاهرةاحمد صفاء سيد عمر٢٤
القاهرةاحمد محمد احمد محمد السلمون٢٥
القاهرةمحمد سامى ابراهيم محمد رجب٢٦
القاهرةمصطفى صالح محمد عبد الفتاح٢٧
القاهرةاحمد محمد فتحى عباس٢٨
القاهرةاحمد بكر كمال محمد٢٩
القاهرةاحمد خميس محمود عبد الغفار٣٠
القاهرةاحمد شوقى محمد عبد الرحيم٣١
القاهرةمصطفى عاطف فهمى حامد٣٢
القاهرةاحمد محمد السيد سليمان٣٣
القاهرةبالل محمد احمد عبد العزيز٣٤

صفحة ١٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

القاهرةمصطفى ابو الحجاج صالح محمد نور١
القاهرةمحمود سالم عايد سالم صالح٢
القاهرةمحمود مصطفى احمد ابراهيم٣
القاهرةزكى محمد زكى السيد ايوب٤
القاهرةايهاب اشرف عبد الغنى الحلوجى٥
القاهرةاحمد مصطفي عبد المقصود رضوان٦
القاهرةعبد الفضيل حسن عبد الفضيل عبد المقصود٧
القاهرةمتولى فتحى متولى سويفى٨
القاهرةمحمد ناصر ضيف هللا سيد٩

القاهرةمحمد نبيه كامل الحسنين الديب١٠
القاهرةباسم سمير عبد العزيز عثمان١١
القاهرةمازن ناصر محفوظ عبد الرؤوف عنبر١٢
عين شمس Eهبه هللا حمدى حسن محمد الحلفاوى١٣
عين شمس Eايمان جميل عبد الباقى الصغير١٤
عين شمس Eنهال حمدي عبد اللطيف عبد العزيز الرويني١٥
عين شمس Eجيالن هشام فؤاد عبد الرازق١٦
عين شمس Eايالف طه السيد غلوش١٧
عين شمس Eرنا حسام الدين محمد عبد هللا١٨
عين شمس Eوالء ابراهيم عيد نايل١٩
عين شمس Eريهام عيسى زكريا عبد السالم٢٠
عين شمس Eهديل هانئ محمد شكرى محمد حلمى٢١
عين شمس Eايه جمعة علي عبد المجيد٢٢
عين شمس Eنهلة هاني جعفر عبد الصمدحميق٢٣
عين شمس Eدينا محمد حلمى عبد الحليم عيسوى٢٤
عين شمس Eسارة جمال محمد عبد اللطيف٢٥
عين شمس Eجرمين حسن محمد ابو عوف٢٦
عين شمس Eريهام المحمدى السيد مراد٢٧
عين شمس Eأية شوقى محمد صالح٢٨
عين شمس Eرانا عادل سيد ابراهيم محمد جبر٢٩
عين شمس Eتقى خليل محمد على٣٠
عين شمس Eامنية محمد ثروت كمال محمد عبد ربه٣١
عين شمس Eفاطمة جيالنى حسن احمد٣٢
عين شمس Eريم عادل محمد سعد الدين عبد العزيز٣٣
عين شمس Eاسماء رمضان حسين احمد فايد٣٤

صفحة ١٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٠٨ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمس Eهديل عبده محمد عبده مصطفى١
عين شمس Eرنا محمد طارق عبد الخالق ذكى بركات٢
عين شمس Eرانيا محمد شافعى عبد المقصود محمد٣
عين شمس Eنهي اسامة فؤاد عواد٤
عين شمس Eرحمة محمد عبد الراضي عياد محمد٥
عين شمس Eندى على رياض جمجوم٦
عين شمس Eهداية حلمي احمد عبدهللا السيد٧
عين شمس Eابتسام محمد السيد محمد عبد المقصود٨
عين شمس Eميرنا بهاء الدين يحي احمد زهدي٩

عين شمس Eسارة كمال سيد محمود حسنين١٠
عين شمس Eرغدة جالل احمد احمد وهدان١١
عين شمس Eوالء محمد عبد الحميد ابراهيم مرزوق١٢
عين شمس Eنورهان ناجى بسطاوى على احمد١٣
عين شمس Eايه احمد محمد احمد إدريس١٤
عين شمس Eهايدى هانى سيف صالح سيف الدين١٥
عين شمس Eبسنت محمد هاللي محمد١٦
عين شمس Eنسرين مجدى عبد المجيد عبد اللطيف١٧
عين شمس Eنبيلة كامل عبد الحليم محمد كامل١٨
عين شمس Eسارة نهاد عزيز محمود١٩
عين شمس Eياسمين محمد صفوت عبد الحميد غنيم٢٠
عين شمس Eنغم منصور احمد ابراهيم حجازى٢١
عين شمس Eمروة سمير ابراهيم الطنطاوى٢٢
عين شمس Eشيماء مسعد محمود عبد الوهاب الميهى٢٣
عين شمس Eسارة محمود سليمان نظمى٢٤
عين شمس Eياسمين مجدى عبد الوكيل محمد منتصر٢٥
عين شمس Eنورهان حمدى شاكر حسين شاكر حسن شاكر٢٦
عين شمس Eريهام محمد ماجد احمد الزينى ابو شادى٢٧
عين شمس Eمادونا نبيل عزمى واصف٢٨
عين شمس Eداليا ضياء على سليمان الجبيلى٢٩
عين شمس Eدينا عماد نجيب نجيب عماشة٣٠
عين شمس Eنهال ابراهيم احمد خليل٣١
عين شمس Eسارة احمد عبدة عبد المقصود٣٢
عين شمس Eسلمى عادل عبد الحميد راشد٣٣
عين شمس Eميار جمال محمد أسماعيل٣٤

صفحة ١٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمس Eنور حسام هنداوى حسن الجندى١
عين شمس Eمريم احمد على صالح شتيوى٢
عين شمس Eايمان خالد سعد احمد٣
عين شمس Eندى احمد ابراهيم حسن محمد٤
عين شمس Eايات محمد سيد سيد الحمراوى٥
عين شمس Eريم محمد صادق رحاب٦
عين شمس Eاية علي عبد المجيد عبد الستار٧
عين شمس Eمنة هللا احمد محمد فرحات٨
عين شمس Eميار اسامة على عبد العزيز٩

عين شمس Eمنة هللا محمد مجدى السيد حبيب١٠
عين شمس Eانجى صالح الدين محمد عبد العزيز١١
عين شمس Eعال سليم عبد الحميد احمد سليم١٢
عين شمس Eملك احمد الحسينى محمد يوسف١٣
عين شمس Eنوران زياد مأمون طه١٤
عين شمس Eاالء مدحت محمد سعد الدين رجب١٥
عين شمس Eشيرين عمر على احمد١٦
عين شمس Eسارة خالد حسن مختار عبد اللطيف١٧
عين شمس Eدينا مجدى الليثى على عمر١٨
عين شمس Eجهاد ماهر ابراهيم خليفة١٩
عين شمس Eنايرة حسين عبد الحليم محمد شلبى البرى٢٠
عين شمس Eرشا سمير محمد رسمى احمد٢١
عين شمس Eهدير جمال جالل عباس٢٢
عين شمس Eوالء امام محمد السيد احمد٢٣
عين شمس Eهاله ابراهيم احمد عبدالمجيد حسين٢٤
عين شمس Eدينا هالل صابر محمد العطار٢٥
عين شمس Eرضوى بهاء الدين محمد محمد عبد اللطيف٢٦
عين شمس Eنورهان هانى عبد العاطى عبد الهادى٢٧
عين شمس Eهدير احمد محرم حسن محمد٢٨
عين شمس Eفاتن محمد طارق محمد عبد اللطيف٢٩
عين شمس Eيمنى سمير ابراهيم على شحاته٣٠
عين شمس Eروضة حامد سيد محمد عبدهللا٣١
عين شمس Eنهله محمد ممدوح محمودفوزي عبد العليم٣٢
عين شمس Eلميس هانى محمد كمال الدين احمد٣٣
عين شمس Eنورهان اسماعيل السيد اسماعيل٣٤

صفحة ١٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمس Eنشوى محسن ذكى عبد الاله١
عين شمس Eياسمين عصام محمد محمد السروجى٢
عين شمس Eندين احمد ابراهيم شحاتة٣
عين شمس Eاميمة ايمن محمد فتحى عبد هللا٤
عين شمس Eامانى سعد الدين عبد الفتاح محمد توفيق٥
عين شمس Eسميحة ايهاب محمد بشرى عبد المعطى٦
عين شمس Eفرح سامى محمود احمد سويلم٧
عين شمس Eسمر جالل محمد كامل المرشدى٨
عين شمس Eرنا اشرف يحيى عتريس الخولى٩

عين شمس Eنهال حسن حمادة محمد كربونة١٠
عين شمس Eساره محمد الشمندى على ابراهيم١١
عين شمس Eمى محمد عبد القادر محمد بيومى١٢
عين شمس Eريم ابو بكر مروان عبد هللا عرفه١٣
عين شمس Eبسنت عبد العزيز محمد عبد العزيز١٤
عين شمس Eباكينام خالد محمد صفوت عباس١٥
عين شمس Eمنار محمد السيد عبد الحميد١٦
عين شمس Eايه محمد عبده محمود حواس١٧
عين شمس Eياسمينا عماد احمد ابراهيم على١٨
عين شمس Eهدير عادل عوض عبد المعبود شحتو١٩
عين شمس Eأية أيمن محمد زكى عبد الحميد٢٠
عين شمس Eيمنى احمد حسن ربيع٢١
عين شمس Eسارة محمد السعيد عبد العليم بيومى٢٢
عين شمس Eياسمين حامد علي حامد٢٣
عين شمس Eنهال عالء الدين عباس مندور٢٤
عين شمس Eمروة سليمان عباس السيد٢٥
عين شمسFنوران محمد سيد عباس٢٦
عين شمسFمنه هللا احمد حسن سلطان٢٧
عين شمسFمادونا مجدى وليم كامل عبد المسيح٢٨
عين شمسFمنه هللا محمود حسين محمود ابو السعود٢٩
عين شمسFكارولين جورج يوسف نعيم فينان٣٠
عين شمسFبسمة ياسر احمد محمد القزاز٣١
عين شمسFسهر السيد عبد الحميد احمد عبد العظيم٣٢
عين شمسFدينا ابراهيم مصطفى كمال احمد٣٣
عين شمسFمريم شريف وهبة عبد الشهيد٣٤

صفحة ٢٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسFنيهال حاتم احمد عبد الحميد صالح١
عين شمسFاوليفيا رفيق رمزى شنودة٢
عين شمسFنيرة محمد عبد النبى محمد حسن االسيوطى٣
عين شمسFنوران على احمد عبد الجواد مكاوى٤
عين شمسFنيره عمرو محمد رماح ادهم٥
عين شمسFمارينا عادل نبيه سيدهم٦
عين شمسيسرا محمد محمود احمد شعبان٧
عين شمسنورهان عبد المحسن سالمة عثمان٨
عين شمسأميرة نشأت محمد زغلول٩

عين شمسياسمين يسرى بدر الدين محمد السيد سلطان١٠
عين شمسرانيا صالح قناوى محمد سعد١١
عين شمسرانيا فكرى فهمى عواد١٢
عين شمسماريا ماهر فهمى توفيلس١٣
عين شمسهاجر مصطفى عبد الرازق مصطفى الشرقاوى١٤
عين شمسياسمين محمد حامد محمد١٥
عين شمساسراء عادل صبرى حسنين غيث١٦
عين شمسرضوى عصام عبد هللا السيد١٧
عين شمسايمان رشاد عبد القادر عبد المجيد١٨
عين شمسسمر محمد فتحى على١٩
عين شمسنانسى سيد زكريا سيد عطية٢٠
عين شمساسماء احمد فهمى على٢١
عين شمسنعمة صبحي فتحي ابو العال٢٢
عين شمسميار رافت مصطفى اسماعيل الشربينى٢٣
عين شمسشيماء عبد الحميد محمد يونس٢٤
عين شمسلطيفة محمد عبد العليم امام عبد العال٢٥
عين شمسماريان جرجس يعقوب دانيال٢٦
عين شمسسارة شكري فتحي قنديل٢٧
عين شمسامنية عصام سعد عبد المنعم شديد٢٨
عين شمسايه هللا سليمان محمود محمد ابو العنين٢٩
عين شمسدينا يسرى اسماعيل محمد الشافعى٣٠
عين شمسجهاد موسى محمد مرجان حنفى٣١
عين شمسرحاب سامى محمد سالم٣٢
عين شمسسمر حسين على على ابو السعود٣٣
عين شمسزينب على عبد البارى على٣٤

صفحة ٢١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسيارة فريد محمد عبد العليم١
عين شمسايمان محمد احمد مرسى٢
عين شمسامنية عبد الوهاب احمد وهبة٣
عين شمسسمر رضا ابراهيم احمد٤
عين شمسهدير احمد عبد الواحد حسن مدينه٥
عين شمسامنيه خالد ابو زيد محمد٦
عين شمسامل سامى على السيد السقا٧
عين شمسخلود خليل محمود خليل علي٨
عين شمسدعاء نبيل عبد المجيد محمد٩

عين شمساميره احمد فرغلى على١٠
عين شمساسماء عيسى احمد عيسى١١
عين شمسزينب امجد احمد السعيد عارف١٢
عين شمسرنا منير سليمان محمد الشماع١٣
عين شمستيسير اشرف محمدى عبد الحليم عطا١٤
عين شمسمريم سيد محمد فهمى السيد١٥
عين شمسامنية محمد السعيد عبد الرحمن١٦
عين شمسعال عالء الدين محمود حنفي١٧
عين شمساميرة ماجد ابراهيم سالمة ابراهيم١٨
عين شمسياسمين ميشيل اسكندر خلف١٩
عين شمسجاكلين اسعد نصرى ساويرس٢٠
عين شمسشيماء محمد عبد المحسن محمود٢١
عين شمسامانى عادل ابراهيم يوسف٢٢
عين شمسفاطمة على عبد الواحد عبد اللطيف٢٣
عين شمسدينا عالء الدين ابراهيم السيد٢٤
عين شمسرحاب على رشيد احمد٢٥
عين شمسدينا كمال محمود احمد٢٦
عين شمسهيام عبد الرحيم محمد عثمان٢٧
عين شمسهدير محمود عبد الحكيم الحنفي٢٨
عين شمسمنى زكريا ابو زيد جاد عبد الحافظ٢٩
عين شمسداليا عبد المعطى عبد الحميد عبد هللا٣٠
عين شمساسراء محمود محمد محمود صالح حسونة٣١
عين شمسهند محمود احمد محمد جاهين٣٢
عين شمسسمر جمال محمد عبد الهادى خطاب٣٣
عين شمسجهاد حسني السيد محمد حماده٣٤

صفحة ٢٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسايمان محمود محمود محمد١
عين شمسنهال سيد عفيفي قاسم٢
عين شمسابتهال شاذلى محمد احمد القاضى٣
عين شمساماني رمضان محمد مخيمر حسين٤
عين شمسهديل محمد سعيد سند عبدهللا٥
عين شمسياسمين على ماهر محمد لطفى الحامولى٦
عين شمسنورهان نادر عبد القادر محمد٧
عين شمسسحر عبد الفتاح السيد احمد عبد الجواد٨
عين شمساسماء غريب امام امام سليمان٩

عين شمسعال سمير سيد احمد السيد١٠
عين شمسمنة هللا طارق محمد حسن الوكيل١١
عين شمسامنية سعيد صديق محمود ابو الفضل١٢
عين شمسراندا سعيد محمود محمد الخلفى١٣
عين شمساميرة سيد عالم حسانين صيام١٤
عين شمسامانى على السيد عبد الفتاح١٥
عين شمسهدير رجب احمد حسن١٦
عين شمساسراء سعيد عبد الفتاح محمود١٧
عين شمسسارة مجدى ابراهيم فرج خطاب١٨
عين شمسهدى عبد المنعم سيد محمد١٩
عين شمسزينب حسن مصطفى السيد٢٠
عين شمسهناء رمضان عشماوى عشماوى غنيم٢١
عين شمسرنا سالمة ذكي احمد متولى٢٢
عين شمسنهى محمود احمد مصطفى الجرش٢٣
عين شمسمروة يسرى محمد ابراهيم الفرسيس٢٤
عين شمسمنى فتحى حسين محمد ابراهيم٢٥
عين شمسنورا احمد حسين احمد حسين٢٦
عين شمسعائشه سمير عبد العال مصطفى٢٧
عين شمساسماء سيد ابراهيم السيد محمود٢٨
عين شمسامل عبد السالم سيد محمد٢٩
عين شمسمروه مجدى محمود خضر٣٠
عين شمسهاجر صبرى سليمان حسن٣١
عين شمسأميرة سمير سيد حجاج محمد أشوه٣٢
عين شمسبسنت اشرف هاشم محمد حسان٣٣
عين شمسهند صبحى هاشم حسين٣٤

صفحة ٢٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٠٩ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسنهى عادل عبد الرحمن مصطفى١
عين شمسامال ناجي خيري ناجي٢
عين شمسهند على محمود على٣
عين شمسندى سعيد عبد المقصود عبد الحفيظ٤
عين شمسهوايدا فاروق حسن حسانين الدخاخنى٥
عين شمسهبة حسان محمد محمد عيسى٦
عين شمسمنى مصطفى كاشف محمد٧
عين شمساسماء شعبان عبد المنعم محمد شحاته٨
عين شمسهبه احمد انور حسن عبد الواحد٩

عين شمسدينا سعيد محفوظ حافظ العشرى١٠
عين شمساسماء نبيل محمد عطوه١١
عين شمسهدير على عبد الغفار سيد احمد١٢
عين شمسهدير مجدى عبد العظيم زيدان١٣
عين شمساميره جمال ابو النور محمد محمد١٤
عين شمسفاطمة حجازى اسماعيل محمد١٥
عين شمسرضوي ابراهيم حسن علي١٦
عين شمساسراء عبد المنعم عبد الفتاح السيد١٧
عين شمسهدير محمد السعيد محمود بصل١٨
عين شمسعال ناجى عبد اللطيف حسين١٩
عين شمسرانيا محمود داخلى على٢٠
عين شمسندا عبد اللطيف احمد رضوان٢١
عين شمسايه هللا ناصر محمد محمد محمد سالم٢٢
عين شمسعبير محمد حسن محمود الساكت٢٣
عين شمسشاهنده اسماعيل محمد اسماعيل٢٤
عين شمسبروين عمر بن الخطاب سعد على البغدادى٢٥
عين شمسياسمين نجيب محمد مصطفى٢٦
عين شمسمى عصام الدين سيد محمد٢٧
عين شمسايات مجدى فتحى عبد ربه٢٨
عين شمساسماء مصطفى حامد نجم الدين٢٩
عين شمسمنار سيد جاد عبد المقصود٣٠
عين شمسايمان فوزى عبد اللطيف على٣١
عين شمسهاجر ادريس عبد المجيد حامد٣٢
عين شمسوالء جمال حنفى محمد حموده٣٣
عين شمسرباب طه عقل ابراهيم٣٤

صفحة ٢٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسزينب محسن محمد عبد الواحد حسن١
عين شمساميره طارق محمد محمد وحيد٢
عين شمسهبة جمال محمد عطية٣
عين شمساالء صالح الدين عبد الحافظ على٤
عين شمسسهام عبد الرحمن سيد طه على٥
عين شمسجهاد وجيه رفعت عبد الحميد محمد عبد هللا٦
عين شمسهاله حمدينو ضاحى على عبد هللا٧
عين شمسمنى مسعد سليمان عواد٨
عين شمسجهاد احمد عليوه السيد٩

عين شمسايمان مجدى طاهر احمد السيد نصر١٠
عين شمسسمر نصار محمد سليمان١١
عين شمسمى سعيد عبد النبى ابراهيم١٢
عين شمسسيمون جرجس ايليا عبد المالك١٣
عين شمسرانا ايهاب فتحى ابو سريع١٤
عين شمسنوران حازم خورشيد احمد يوسف١٥
عين شمسسهر مختار احمد عبد السالم١٦
عين شمساسراء محمد طلبة عبد العزيز محمد١٧
عين شمسمنى زمزمى محمد حافظ زعله١٨
عين شمسمنة هللا مجدى محمد عبد الوهاب الكفراوى١٩
عين شمسسمر سيد هاشم محمد خليل٢٠
عين شمسجهاد عمر السيد محمد عفيفى٢١
عين شمسداليا محمد عاطف محمد على٢٢
عين شمسماريان ميشيل انطون حبيب٢٣
عين شمساسراء الدسوقى طه على٢٤
عين شمسايمان انور الديب محمد سليمان حسن٢٥
عين شمسفاطمة جمال الشاذلى محمد٢٦
عين شمسرانيا ابراهيم حمزة على٢٧
عين شمسمنى عادل عبد الفتاح محمد خطاب٢٨
عين شمساية عبد السالم سيد محمد حماد٢٩
عين شمساسماء احمد فرج عبد الحميد٣٠
عين شمسهبة هللا محمد حسن احمد٣١
عين شمسفاطمة سيد محمد محمدي احمد٣٢
عين شمسامنيه سيد عبد المنعم وهبه دسوقى٣٣
عين شمساميمة فكرى السعيد على٣٤

صفحة ٢٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسايمان كامل احمد المرسى جاد١
عين شمسشيماء شعراوى سعد محمد٢
عين شمسايه عبد المعطى عبد الونيس عبد المعطى٣
عين شمسياسمين عز الدين احمد حسنين٤
عين شمسدينا جمال سعد محمد الجنزورى٥
عين شمسهديل سمير عبد الرحمن منصور٦
عين شمسهدير ابراهيم على محمد٧
عين شمسمروة مسعود على محمد٨
عين شمساالء جمال عبد العزيز احمد عفيفي٩

عين شمسايمان ميالد يوسف عبد السيد١٠
عين شمساسماء صالح سالم حسنين هليل١١
عين شمسصابرين محمود احمد الحداد محمد١٢
عين شمسهناء عيد فهمى حسين١٣
عين شمسريم طارق عبد الواحد حسنى١٤
عين شمسلبنى عبد العزيز فتحى محمد١٥
عين شمسسارة طارق سيد محمد١٦
عين شمسايه محمود محمد محمود حسنين١٧
عين شمسرودينا سعيد محمد ابو زيد١٨
عين شمسجهاد محمود زكى عبد هللا محمد عامر١٩
عين شمسدينا طارق رمضان محمد على٢٠
عين شمسهدى سعيد جودة على السيد٢١
عين شمسريم احمد مصطفى محمد٢٢
عين شمساميره محمد معاطي عبد الغفار٢٣
عين شمساسماء فتح هللا محمد هالل٢٤
عين شمسنهى عصام محمد حسان٢٥
عين شمسفاطمة عبد العليم محمد موسى٢٦
عين شمسرحاب عبد الحميد سالمة غرى٢٧
عين شمسساره سمير عبد المجيد عبد ربه٢٨
عين شمسدهب محمد علي السيد هالل٢٩
عين شمسفاطمة سعيد محمد على مصطفى٣٠
عين شمسفاطمه احمد عبد اللطيف محمد زيدان٣١
عين شمسنجالء فتحى حسن عوض حسن بجع٣٢
عين شمسمى بدر الدين عبد الغنى محفوظ٣٣
عين شمساسراء سمير عبد الحليم٣٤

صفحة ٢٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمساسماء احمد على محمد١
عين شمسايمان نبيل فريد محمد الشرقاوى٢
عين شمسمريم يحيى زكريا امين٣
عين شمسمؤمنه محمد نجيب حسن حسن٤
عين شمسانشراح عبد الجواد عطية عبد الفتاح٥
عين شمساسيل عصام الدين عزت توفيق٦
عين شمسندا ممدوح ابراهيم عبد هللا٧
عين شمسايه عبد الجواد ابراهيم البكرى٨
عين شمستسنيم مدبولى محمد السيد بدوى٩

عين شمسريهام حسانين عبد الوهاب حسانين١٠
عين شمسسهر حمدان عودة اسماعيل١١
عين شمسبوسى فتحى رياض توفيق١٢
عين شمسايمان عماد عبد العال عبد الكريم١٣
عين شمسزينب عبد الجواد عطية عبد الفتاح١٤
عين شمسايات احمد محمد راوى١٥
عين شمسنهله عصام عبد العليم عبدهللا١٦
عين شمسسلمي فتحي شفيق احمد١٧
عين شمسامنية عبد النبى محمد بخيت١٨
عين شمسايمان سعد حسن محمد على١٩
عين شمسايه عادل اسماعيل صابر حسن٢٠
عين شمسهبه فتحى عبد النور عبد الكريم احمد٢١
عين شمسلبنى شحات محمد هالل٢٢
عين شمسايه محمد وهب هللا محمد٢٣
عين شمسنورهان شوقى احمد عبد العزيز٢٤
عين شمسمنار طه مصطفى محمد حسن٢٥
عين شمسايه خالد احمد محمد بدوي٢٦
عين شمسياسمين على عبد الاله محمد على٢٧
عين شمسرحاب عبدهللا فهمي حسن مصطفي٢٨
عين شمسجهاد الحسين عواد السيد الحلوانى٢٩
عين شمسدعاء رضا بخيت محمد عويضة٣٠
عين شمسايه احمد عامر محمد عامر٣١
عين شمسهايدى محسن سعد زغلول محمد٣٢
عين شمسرانيا حربى حسنين سالمة٣٣
عين شمسسحر جمال محمد السيد االنصارى٣٤

صفحة ٢٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسهدية مصطفى عبد التواب مصطفى١
عين شمسريم سعد عزمى حسنين٢
عين شمسساره مسعد فتحى ابراهيم٣
عين شمسهبه مجدى فهمى عبد العزيز٤
عين شمسهدير مصطفى السيد هيبه احمد٥
عين شمساسماء مصطفى نصر عبد العظيم٦
عين شمسياسمين محمد سعيد محمد عفر٧
عين شمسامانى عبد المنعم محمد اسماعيل داود٨
عين شمسايه خالد سيد عبد المجيد٩

عين شمساالء عبد الحميد احمد سليمان١٠
عين شمسنسمة محمد ياقوت محمد على١١
عين شمسدينا حسين محمد ابراهيم١٢
عين شمسرانا عمر صادق فريد١٣
عين شمسامل فوزى احمد سليمان يوسف١٤
عين شمسهند محمد السباعى سليمان١٥
عين شمسهدير وديع محمد محمد١٦
عين شمسحنان على محمد متولى محمد١٧
عين شمسهديل محمد فتحى محمد رسالن١٨
عين شمسنسمة اشرف انور ابراهيم محمد١٩
عين شمسندى اشرف انور ابراهيم محمد٢٠
عين شمسايه احمد ابو الحديد على٢١
عين شمسزهرة محمد جمال على ابراهيم مصطفى٢٢
عين شمسدعاء فوزى محمد  ابو الفتوح الششتاوى٢٣
عين شمسامنية نشأت محمود حسن٢٤
عين شمسايه طارق احمد سالم على٢٥
عين شمسريهام رمضان رجب جارحى٢٦
عين شمسفاطمه اسماعيل محمد اسماعيل٢٧
عين شمسمى محمد عبد العزيز ابو الخير٢٨
عين شمسدينا احمد السيد امين٢٩
عين شمسامنية عبد الرحيم احمد عبد الموجود٣٠
عين شمسامل عبد الجيد عبد الحميد عبد الجيد٣١
عين شمسرنا محمد وحيد محمد٣٢
عين شمسسارة سعيد احمد معوض٣٣
عين شمسهبة هللا سامى محروس طايل دراز٣٤
عين شمساسماء على جاد على٣٥

صفحة ٢٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسلمياء حلمى السيد عصفور١
عين شمسناريمان صالح عبده حسان على القاضى٢
عين شمسابرار عبد الفتاح عبد المنعم على نجا٣
عين شمسهاجر حنفى محمد حسين٤
عين شمسنهى عصام الدين محمد حسين٥
عين شمس Eخالد بن الوليد عبد البديع احمد عبد الحميد٦
عين شمس Eعبد الرحمن احمد حامد العبد٧
عين شمس Eمحمد عبد التواب حسين عكاشة عباد٨
عين شمس Eعمرو حمد عبد هللا مناع٩

عين شمس Eنور الدين علي احمد عبد الجواد مكاوي١٠
عين شمس Eأحمد حسين مصطفى محمد١١
عين شمس Eمحمد محمد الحسين أحمد عبد الحميد١٢
عين شمس Eمحمد عمرو محمد جمال الدين المهدى١٣
عين شمس Eمحمد محمد فؤاد ابو العز ابو العز١٤
عين شمس Eياسر احمد عبد الحليم محمد العطار١٥
عين شمس Eاحمد مسعد ابو المجد حسنين١٦
عين شمس Eشادى اشرف سالم محمد سالم١٧
عين شمس Eشريف محمد الحسينى محمد عبد الرحيم١٨
عين شمس Eمحمد سمير فؤاد عبد الباقى١٩
عين شمس Eبيتر سيمون سمعان متى٢٠
عين شمس Eخالد ايمن محمد رشاد حسنى٢١
عين شمس Eمحمود احمد محمد عبد الحميد نونو٢٢
عين شمس Eاحمد سعودى حسن احمد٢٣
عين شمس Eاسالم مراد جابر مبارك٢٤
عين شمس Eمحمد على عبد العال على جمل٢٥
عين شمس Eمارك نجيب فهمى نجيب٢٦
عين شمس Eمينا مجدى فؤاد عبد المالك٢٧
عين شمس Eياسر محمد عبد النبى سيد احمد٢٨
عين شمس Eاسالم عبد النبى عباس عبد الصمد٢٩
عين شمس Eفادى قلينى اقالديوس ارمانيوس٣٠
عين شمس Eسمير محمد رضا فريد عبد هللا٣١
عين شمس Eمحمد مختار بيومى ابراهيم٣٢
عين شمس Eاندرو جمال رودلف ملطى٣٣
عين شمس Eنور الدين كمال محمد مدنى٣٤

صفحة ٢٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٢ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسFعمر عبد القادر سيد موسى١
عين شمسFماريو شريف صبرى تكال٢
عين شمساحمد عزت احمد محمد٣
عين شمسعبد الرحيم محمود عبد الرحيم عبد الرحمن٤
عين شمسسيد عبد النبى سيد محمد٥
عين شمسكريم احمد عبد الفتاح احمد ولى الدين٦
عين شمسطاهر مرزوق محمد عبد هللا٧
عين شمسمحمد موسى عبد المالك حسان٨
عين شمسمحمود خالد نجيب اسماعيل٩

عين شمسمحمد عادل دسوقى محمد احمد١٠
عين شمساحمد النمر حمدان احمد١١
عين شمسحسن محمد محمد المهدى حسن١٢
عين شمسعبد السالم عادل عبد السالم عبد الكريم١٣
عين شمسعدى ابراهيم حامد ابراهيم١٤
عين شمساحمد خلف رماح عثمان١٥
عين شمسمحمد عبد الحكيم سيد على١٦
عين شمسمحمد ابراهيم انور حجازى١٧
عين شمسحسام محمد سليمان محمد١٨
عين شمساسالم صبحى حسن محمد ابو دشيش١٩
عين شمساشرف محمد رمضان حسن٢٠
عين شمسمحمد حنفى محمود رزق٢١
عين شمساحمد سعد محمد ابو شعيشع٢٢
عين شمسالسيد محمود محمد محمود٢٣
عين شمسمصطفى محمد حسن حسن٢٤
عين شمسشريف محمود حسن عبد الرازق٢٥
عين شمسحسام محمد حسين محمد٢٦
عين شمسمازن جعفر عبد العزيز جعفر٢٧
عين شمسشريف عرفة محمد الشريف٢٨
عين شمسقناوى فوزى احمد يوسف٢٩
عين شمسمحمود على عبد الحى على٣٠
عين شمسمحمد جمال عبد الخالق محمد٣١
عين شمسمحمود فوزى ابو العال محمد سعد٣٢
عين شمسحاتم سامى احمد على ابو النصر٣٣
عين شمسمحمد محمود احمد خليل عبد الجواد٣٤
عين شمسحماده جمال قطب سليمان٣٥

صفحة ٣٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسابراهيم فؤاد ابراهيم محمد منصور١
عين شمسمحمود مصطفى محمد مصطفى٢
عين شمسحمدى سعد محمود محمد٣
عين شمساحمد عبد اللطيف عثمان احمد٤
عين شمساحمد حمدى مصطفى سيد احمد٥
عين شمسمحمد سيد عمر محمد المرصفاوى٦
عين شمسمحمود مرسى عبد العزيز العدوى٧
عين شمسوائل حسني محمد علي٨
عين شمساحمد محمد السيد محمد محفوظ٩

عين شمسمحمد مصطفى جمال مرسى١٠
عين شمسابراهيم عبد الفتاح عبد التواب السطوحى١١
عين شمساحمد سامى عبد الخالق ابراهيم١٢
عين شمسمحمد كامل محمد عبد الغنى الغيطانى١٣
عين شمسمحمد بركات مبروك سليمان المناخلى١٤
عين شمسمحمد رضوان زينهم فرج هللا١٥
عين شمسمحمد جمعه توفيق منصور محمد١٦
عين شمسممدوح مجدي عبد العظيم مصطفى١٧
عين شمسمحمد عادل على حسن فايد١٨
عين شمسمحمد مبروك عبد الستار خالف١٩
عين شمسمحمد السيد محمد عبده٢٠
عين شمسابراهيم على احمد سليم٢١
عين شمسمحمد وصفى عبد الرحيم محمد٢٢
عين شمسصالح ابراهيم الكومى الصاوى على عوض٢٣
عين شمساسالم شعبان محمد عبد الرحيم٢٤
عين شمسمحمد سيد عبد الواحد عبد الوهاب شلتوت٢٥
عين شمسعبد الواحد صبيح عبد الواحد٢٦
عين شمساسالم سيد سليم شاهين٢٧
عين شمسوديع جورج حنا عازر ايوب٢٨
عين شمسعبد الرازق مصطفى عبد الرازق ابراهيم رسالن٢٩
عين شمساحمد صبرى محمد عبد القادر٣٠
عين شمسخالد محمد عبد المحسن عامر٣١
عين شمسمحمد عصام سيد احمد٣٢
عين شمسمحمود سمير عبد الغفار عبد الجواد٣٣
عين شمسمصطفى محمود يوسف على٣٤
عين شمسمحمد صابر صادق حافظ٣٥
عين شمساحمد صابر محمود فرج محمود٣٦

صفحة ٣١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسمحمد حسن محمد على١
عين شمساحمد سامي حمدي محمود٢
عين شمسمحمد محمود عبد الرحيم عبد اللطيف٣
عين شمساالحمدى محمد حسان سليم٤
عين شمسكريم عمر عمر امام حسن٥
عين شمسعبد هللا فتحى درويش حمزة٦
عين شمساحمد عمر محمد جودة٧
عين شمسمحمد مجدى محمد احمد الحارونى٨
عين شمساحمد عفت عبد المنعم٩

عين شمسمصطفى عبد العليم محمد محمود١٠
عين شمسمحمد احمد محمد حسن١١
عين شمسعبد الرحمن محمود على محمد١٢
عين شمساحمد محمد فاروق فتحى١٣
عين شمسشريف يحيى السيد عرفة١٤
عين شمسمحمود فرج محمود فرج حسن عطا١٥
عين شمسحمادة راضى جاد معداوى١٦
عين شمسكريم محمد مصطفى عبد الرحمن النجار١٧
عين شمسشناوى فتحى زكى على رمضان١٨
عين شمسمحمود محمد محمد االمين وافى١٩
عين شمسعمرو ابراهيم على عبد القادر٢٠
عين شمسمحمد عوض الرفاعى محمد٢١
عين شمسمحمد حسن نصر محمد٢٢
عين شمسمحمد جواد حسني محمد عبد الفضيل٢٣
عين شمسشعبان السيد عبد المنعم السيد٢٤
عين شمسهالل محمد هالل عثمان٢٥
عين شمسمحمد زغلول عطية سليم٢٦
عين شمسحسن محمد عبد النبى ابراهيم بيومى٢٧
عين شمسمحمد مراد ابراهيم مرسى طيبة٢٨
عين شمسامير محمود احمد حسنين٢٩
عين شمسمحمد جمال محمد حنفى٣٠
عين شمساسالم مجدى ابو العال خليل ابراهيم٣١
عين شمساحمد محمد حامد محمود٣٢
عين شمساحمد عبد هللا محمد عبد اللطيف٣٣
عين شمساحمد رضا محمد سيف الدين٣٤

صفحة ٣٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسمحمد عبد هللا محمود جاد هللا١
عين شمسضيف احمد ضيف محمد٢
عين شمسمحمد خميس سيد على٣
عين شمسمحمد جاد عبد المقصود الصيفي٤
عين شمساحمد حسين محمد احمد٥
عين شمسمحمد أحمد محمود أحمد٦
عين شمساسالم عمار سيد احمد ابراهيم عمار٧
عين شمسعبد الباقى اسماعيل عبد الباقى احمد درويش٨
عين شمسمحمد السعودى عبد الجواد شحاته٩

عين شمساحمد محمد سالم ابو طالب١٠
عين شمساحمد عاطف عبد الجواد عمر١١
عين شمسعمرو رمضان محمد احمد١٢
عين شمسمصطفى سعد عبد الوهاب السيد١٣
عين شمسمحمود سعد عبد السيد على حسونة١٤
عين شمسعمرو شعبان رزق سليمان١٥
عين شمسمينا وحيد بباوى روكسى١٦
عين شمسايهاب مسعد اسماعيل عبد العال١٧
عين شمسمحمد عبد الحميد عطية السكرى١٨
عين شمسمحمد على حسن على١٩
عين شمسكريم محمد محمد ابراهيم٢٠
عين شمسعادل محمد احمد حسانين٢١
عين شمسمحمد محمد سامى ابراهيم احمد٢٢
عين شمساحمد سعيد رمضان عبد الرازق٢٣
عين شمسابانوب عزيز وليم اسكندر٢٤
عين شمسحسن يحيى حسن عرفة٢٥
عين شمسمحمد عبد الباقى محمد مهتدى عبد الباقى٢٦
عين شمسمحمد جمال محمد مرسي الجندي٢٧
عين شمسعلى طارق كمال محمد٢٨
عين شمساثناسيوس رضا فخرى توماس٢٩
عين شمسمؤمن عبد السالم علي محمود عثمان٣٠
عين شمسمحمد محمود احمد خليل٣١
عين شمساحمد السيد على ابراهيم كابوه٣٢
عين شمسمحمود رضوان محمد حسن شحاتة٣٣
عين شمسخالد عبد العظيم على احمد٣٤

صفحة ٣٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمساحمد سمير سليمان الدهشان١
عين شمساحمد رفعت عبد الباسط سليمان٢
عين شمسوليد معوض عبد المقصود الخولى٣
عين شمساحمد مصطفى رفعت عبد الرازق النقيب٤
عين شمسعلى محمد ربيع عبد الستار حسان٥
عين شمسوليد محمود محمد محمود٦
عين شمسمحمد عزت ابراهيم احمد شعبان٧
عين شمسحمدي احمد البدوي عبد المتعال محمد٨
عين شمسعلى عطا حلمى حسين٩

عين شمساسالم ابراهيم عبد الحميد سالم فتح الباب١٠
عين شمساحمد محمد عبد التواب موسي١١
عين شمسمهندعمرو عيسى احمد الفقى١٢
عين شمسمحمد عبد الشكور احمد ابو زيد١٣
عين شمسفايز احمد عبده بيوضى١٤
عين شمسعمرو لطفى لطفى عبده١٥
عين شمسمصطفى احمد محمود محمد١٦
عين شمسسامح هريدى احمد هريدى١٧
عين شمسمحمد احمد موسى كمال١٨
عين شمساسالم امين محمد عبد الحليم مسلم١٩
عين شمساحمد صالح احمد امين مؤنس٢٠
عين شمسمحمد صالح احمد محمد سالم٢١
عين شمسباسم وديع يوسف عبد المالك٢٢
عين شمساحمد صفوت عثمان جاد٢٣
عين شمسمحمود مصطفى محمد ابراهيم٢٤
عين شمسطلعت السيد العربى عامر محمد عامر٢٥
عين شمساحمد عبد هللا صبحى مصطفى عبد هللا٢٦
عين شمساسماعيل فاوى اسماعيل محمد٢٧
عين شمسادهم محمد زكريا كامل عمر٢٨
عين شمساحمد عادل محمد عبد الحميد٢٩
عين شمساحمد محمود محمد محمد حسانين٣٠
عين شمسعبد السالم ابراهيم محمد ابراهيم٣١
عين شمسشريف ماهر السيد محمد٣٢
عين شمسمحمد احمد محمد على عبد الرازق٣٣
عين شمساحمد سامى على عبد الغنى عماره٣٤

صفحة ٣٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسمحمد عرفات محمد احمد١
عين شمسمحمود ابراهيم نوير نوير٢
عين شمسمحمد مصطفى يوسف زايد٣
عين شمسمحمد احمد محمد طه مظهر٤
عين شمسهشام مهدى محمد مهدى حسين٥
عين شمساحمد محمد احمد محمد٦
عين شمسمحمود عبد الرسول احمد عبد الاله٧
عين شمسمحمد عبد الناصر على فرج حماد٨
عين شمسمحمد عصام الدين عبد العزيز سنوس ابو بكر٩

عين شمسخالد محمد محمد عبد العزيز١٠
عين شمسعلى حجازى طلب حجازى١١
عين شمسامير ابو العزم عبد الفتاح خليفة١٢
عين شمسعمرو سيد محمد معوض حبيب١٣
عين شمسمحمد محمود صالح محمد١٤
عين شمسمحمد جالل على محمد١٥
عين شمسمحمد عادل محمد حسن البنا١٦
عين شمسمحمد جمال الدين حسين خليل١٧
عين شمسمحمد رضا يونس هريدى١٨
عين شمسمحمد شعبان اسماعيل طه١٩
عين شمسمصطفى احمد فاروق عبد الجواد٢٠
عين شمسطارق محروس عبد الرحيم عبد الرحيم الجندي٢١
عين شمسجوزيف سمير حليم نصر٢٢
عين شمسمصطفى احمد صالح الدين احمد فؤاد٢٣
عين شمسمحمد حسنى حسن موسى٢٤
عين شمسمحمود رضا محمد عبد الغنى الجمل٢٥
عين شمساسالم صبحى مسعود فؤاد عطيه٢٦
عين شمسجرجس فريد لبان القمص مكسيموس٢٧
عين شمسمحمد طلعت محمد مصطفى عبد القادر٢٨
عين شمساسماعيل خفاجة حسن على٢٩
عين شمساحمد ابراهيم احمد حسانين٣٠
عين شمسمحمد عبد العزيز عماره عبد العزيز٣١
عين شمسكريم احمد محمد محمود اسماعيل٣٢
عين شمسشريف نصر الدين شعبان جاد الرب٣٣
عين شمسمحمد سيد محمود عبده٣٤

صفحة ٣٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/١٣ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسهشام محمد غريب عطايا١
عين شمساحمد محمد احمد محمد حسن٢
عين شمساشرف محمد فايز عبد الرازق محمد طعمة٣
عين شمساسالم اشرف على حسن٤
عين شمسفادى حربى رزق هللا عبيد٥
عين شمسمحمود محمدمحمد ابراهيم المسلمى٦
عين شمسابراهيم القاضى ابراهيم يوسف٧
عين شمسكيرلس تادرس فؤاد جرجس٨
عين شمسحسين يونس امين على ابراهيم٩

عين شمساحمد جمال حسن حسن الملط١٠
عين شمسمحمد فريد صقر حسن١١
عين شمسمحمد عبد الرؤف محمد عبد السالم١٢
عين شمسعبد الرحمن فؤاد حسن عبد الوهاب محمد١٣
عين شمسعمرو محمد عمر السيد عمر١٤
عين شمسحسام عبد الرازق عواد الحفنى١٥
عين شمساحمد طنطاوى امبابى اسماعيل صالح١٦
عين شمسسنهوتى جمال عبد الغنى احمد السنهوتى١٧
عين شمسمحمد خيري عبد الفتاح جبر شاهين١٨
عين شمسمحمد عبد الحى متولى محمد١٩
عين شمسمحمد محمد احمد محمد خليل٢٠
عين شمسطارق صالح سعيد محمد زهران٢١
عين شمساسالم محمود خميس السيد٢٢
عين شمساحمد جمال حمدى رجب٢٣
عين شمسمحمد فتح الباب ابراهيم عبد اللطيف٢٤
عين شمساحمد السيد عبده العيسوى٢٥
عين شمسوائل جمال رجب عباس على٢٦
عين شمساسحق اسكروس ماركو اسكاروس٢٧
عين شمسابو خليل يوسف عبد العال مهران٢٨
عين شمسعمر محمد محمود رجب٢٩
عين شمسمحمود سعيد عقل رضوان٣٠
عين شمساحمد عطية صبرى عبد الرحمن٣١
عين شمسمحمد امين سيد احمد على٣٢
عين شمسهشام محمد عبد الحميد طريح٣٣
عين شمسمجدي محمد الشحات احمد عبد العزيز٣٤

صفحة ٣٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسيحيى عبد المحسن عبد الرازق عواد فتح الباب١
عين شمسجون هانى رمزى اسكندر٢
عين شمساشرف سمير احمد مصطفى٣
عين شمساحمد عبد المعطى سعد عنتر٤
عين شمساحمد محمد عبد العليم احمد٥
عين شمسمحمود محمد احمد عبد هللا خليفه٦
عين شمساحمد نعيم عارف احمد٧
عين شمسمحمود عزت عباس ابراهيم٨
عين شمساحمد جمال رمضان عبد المؤمن٩

عين شمسمحمد صالح محمد على احمد١٠
عين شمسعمر عالء الدين سعد السيد فهمى ابو زيد١١
عين شمساحمد مدحت حسن حسين زيادة١٢
عين شمسنبيل سيف النصر عبد المنعم شحاته١٣
عين شمسمحمد جالل عبد هللا ابراهيم شما١٤
عين شمسعلى عباس حامد غريب على١٥
عين شمساحمد ماهر عبده محمد الجزلة١٦
عين شمسمحمد سعيد عبد هللا صديق١٧
عين شمسسعيد محمد عبد التواب محمد١٨
عين شمساحمد السيد عبد الجواد السيد١٩
عين شمسمحمد انور محمد رمضان٢٠
عين شمسحسام الدين سعيد محمد حسني حجاب٢١
عين شمسمحمد محسن محمد امين٢٢
عين شمسمحمود وحيد عز الرجال عبد الغنى٢٣
عين شمسمحمد ناجي عبد الحميد ابراهيم٢٤
عين شمسمحمد خالد عبد الحميد عبد هللا٢٥
عين شمسمحمد احمد محمد سيد احمد٢٦
عين شمسجمال خليل السيد خليل٢٧
عين شمسمحمد دياب محمد حسين٢٨
عين شمسخالد محمد يسرى حشمت عبد الرحمن٢٩
عين شمسعمر عبد العزيز محمد عفيفى عفيفى فراج٣٠
عين شمسسمير متى رومانى اقالديوس٣١
عين شمسمحمد هشام صديق مرسى٣٢
عين شمسمحمد امام عطوة محمد عثمان٣٣
عين شمساحمد سليمان عبد العال محمد٣٤

صفحة ٣٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسعمرو محمد ابو العال على محمد١
عين شمسانطونيوس صموئيل جيد عبد المسيح٢
عين شمساحمد محمد مصطفى مصطفى حسن٣
عين شمسعمرو مجدى عبد الفتاح فهمى عطيه٤
عين شمسامجد محمد عبد المعطى محمد٥
عين شمسمحمد عبد الكريم عبد الستار محمود٦
عين شمساحمد حمام عبد العاطى عباس٧
عين شمسمجدى محمود عبد الحميد ابو العطا٨
عين شمسمحمود رجب عبد الواحد عبد السالم٩

عين شمسسامح لطفى حنا جرجس سليمان١٠
عين شمساحمد عادل محمد عبد العزيز الطحان١١
عين شمسايمن محمود عثمان ابو زيد١٢
عين شمسأحمد ثابت محمد خميس١٣
عين شمسمحمد احمد شمندى عبد هللا١٤
عين شمسعبد هللا محمد عبد النبى عالم١٥
عين شمسمحمد سليمان فرج امام١٦
عين شمسمحمد طارق فؤاد عبد الحافظ١٧
عين شمسايمن صالح حسن رمضان١٨
عين شمساسالم احمد محمد حسنين محمد١٩
عين شمساحمد محمود ابو زيد محمود٢٠
عين شمساسالم محمد زكى فايق خليل٢١
عين شمسصالح محمد صالح احمد عثمان٢٢
عين شمسعصام سيد احمد عبد السميع سيد احمد٢٣
عين شمسمختار السيد المهدى سيد احمد٢٤
عين شمساحمد سامح عبد هللا احمد٢٥
عين شمسشادى صالح السيد جاد فرج٢٦
عين شمساحمد محمد ابو العينين على٢٧
عين شمسمحمد احمد سيد محمد وصفى٢٨
عين شمسمحمد عادل عطيه سليمان الشاذلى٢٩
عين شمسمحمد عبد التواب ابراهيم سليم٣٠
عين شمسفادى على حسين محمد٣١
عين شمسعاصم محمد عبد الحميد حسن٣٢
عين شمسمحمود مبارك عبد الرحمن السيد محمود٣٣
عين شمسمحمد محمد عبد الرحيم محمد٣٤

صفحة ٣٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمساحمد المتولى محمود محمود صالح١
عين شمسمصطفى محمد مصطفى اسماعيل موسى٢
عين شمسمحمد نصر الجبرى احمد عياد٣
عين شمسمحمد نبوى محمد على الدخنى٤
عين شمسيوسف فايق فؤاد ابراهيم٥
عين شمسمختار عادل سيد محمد٦
عين شمسشلبى على حسين بدر٧
عين شمساسالم سمير محمد عبد القادر منسى٨
عين شمساسالم محمد جمال مسعود عرابى٩

عين شمساحمد عبد المحسن احمد فواز١٠
عين شمساحمد القوتلى احمد محمد عطيفى١١
عين شمساحمد عبد الغنى بدوى يمنى١٢
عين شمسكريم محمد احمد حسين صالح١٣
عين شمسصالح جمال ابراهيم احمد حسن١٤
عين شمساحمد سمير حسن مصطفى الفحل١٥
عين شمسمينا سامى داهش حنا١٦
عين شمسمحمد جمعه محمد حسن١٧
عين شمسمحمود سمير عبد الاله محمد عالم١٨
عين شمسمحمد احمد محمد يوسف عبد الرحيم البرعى١٩
عين شمساسالم محمد يوسف حسين٢٠
عين شمسعبد هللا على ابراهيم على شريف٢١
عين شمساحمد عبد المنعم عبد العزيز محمد٢٢
عين شمسمحمد سيد احمد حسن٢٣
عين شمسمحمد جمعه محمد على الفقى٢٤
عين شمسحسين محمد عيد حسن احمد٢٥
عين شمسمحمود فؤاد محمد النمر٢٦
عين شمساسامة محمد شاهين الحسيني٢٧
عين شمسيوسف سعيد يوسف الجندى٢٨
عين شمساسالم عبد الحميد عبد اللطيف عبد المجيد٢٩
عين شمسعمرو عاطف السيد عبد الفتاح٣٠
عين شمسمصطفى عمر محمود احمد٣١
عين شمسمحمد حمدى ابو العنين محمد٣٢
عين شمسعمرو عصام محمود محمد٣٣
عين شمسرامى احمد اسماعيل كمال٣٤
عين شمسحسام انور محمد احمد٣٥

صفحة ٣٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسمحمود زينهم بدرى محمد١
عين شمساحمد وهبه سيد عبد المعطى حسان٢
عين شمسحسام حسن كمال عطا٣
عين شمسعبد الرحمن رمضان محمد عمر٤
عين شمسعالء على عبد الحميد حسونة٥
عين شمسمحمود على مسلم عبد العاطى٦
عين شمسعبد هللا محمد المؤتمن محمد على٧
عين شمساحمد عصام حامد حسين الكمار٨
عين شمساحمد معوض احمد معوض٩

عين شمساسالم ابراهيم على سليمان١٠
عين شمسمحمد عبد الحميد احمد عبد الحميد١١
عين شمسمحمد جمال رشاد عبد المجيد١٢
عين شمسابراهيم عادل فتحى احمد زكى١٣
عين شمسابراهيم صبحى عبد الرسول متولى١٤
عين شمساحمد وصفي حنفي عباس١٥
عين شمسعلى اسماعيل على مهنى١٦
عين شمسعلى عبد هللا عباس محمود١٧
عين شمسمرسى حسين مرسى محمد نوفل١٨
عين شمسكريم عاطف سعد ابراهيم١٩
عين شمسمحمود حمدى هاشم عوض٢٠
عين شمساسالم السيد محمد السيد الشماع٢١
عين شمسعبد الكريم زكريا عبد الكريم محمد٢٢
عين شمسعالء السيد السيد الناغى٢٣
عين شمساسالم حسنى مصطفى محمد٢٤
عين شمسمحمد محسن اسماعيل حسنين٢٥
عين شمساحمد محمود احمد عبد المجيد جادو٢٦
عين شمسمحمد صبحى مطاوع عبد الجيد٢٧
عين شمساحمد محسن السيد سند سنجر٢٨
عين شمساحمد محمد محمد على عبد الرحيم٢٩
عين شمساحمد عبد الحكيم محمد على٣٠
عين شمسحاتم حسن ابو الفتوح بركات٣١
عين شمساحمد خالد محمد عبد الرحيم دبش٣٢
عين شمسمحمود محمد عبد العليم ابراهيم٣٣
عين شمساحمد امين عبد الفتاح محمود٣٤

صفحة ٤٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

عين شمسمحمود احمد محمود على بدير١
عين شمسمحمد علي محمد علي حسين٢
عين شمساحمد احمد على مصطفى الزغبى٣
عين شمسمينا عادل مرزوق مسعود٤
عين شمسوليد محمد احمد احمد وهبة٥
عين شمساحمد محمد مصطفى احمد محمد٦
عين شمسعيد مجدى عيد ابراهيم٧
عين شمسمحمد هاني السيد ابراهيم٨
عين شمسعبدهللا يسري عبدهللا شحاتة٩

عين شمسعلى محمد على محمد فراج١٠
عين شمسمحمد مصطفى عياد سالم١١
حلوانياسمين عاطف احمد عيد على١٢
حلواناحالم مصطفى محمد ابراهيم١٣
حلوانايمان عبد الفتاح محمد عبد الفتاح١٤
حلوانايمان سامى عبده عبد الوهاب١٥
حلواناسراء ابو الوفا على يوسف محمد١٦
حلوانشيماء مجدى ابراهيم جمعة على الشيمى١٧
حلوانرشا اسعد محمود احمد١٨
حلوانزينب جمال عباس عبد المحسن هيكل١٩
حلوانأية منصور عبد الرسول جاد هللا٢٠
حلوانفاطمة عاطف عبد الحافظ محمد٢١
حلوانجيهان احمد اسماعيل عفيفي٢٢
حلوانسارة بدوى احمد احمد٢٣
حلوانندى محمد زين العابدين محمد الحفنى٢٤
حلواناسماء سعيد امام محمد سالم٢٥
حلوانشيماء محمد محمد عثمان٢٦
حلواناسماء صابر سعيد عبد الحميد٢٧
حلوانسهام محمد سالمة عمر سالمة٢٨
حلوانمحمود عادل عبد الخالق عبد الرازق٢٩
حلوانمحمد احمد متولى محمد٣٠
حلوانمحمد ربيع محمد عبد السالم٣١
حلوانهشام محمد رمضان عبد الحكيم٣٢
حلوانجمعه ابراهيم جمعه ابراهيم٣٣
حلواناحمد عمر عجمى السيد٣٤

صفحة ٤١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/١٥ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

حلوانمحمود سعيد عبد الواحد شحاتة محمد١
حلواناسالم محمد محمد دياب٢
حلوانمحمد ثابت عبد الخالق بكري٣
حلوانياسر عبد الفتاح محمد ابو بكر٤
حلوانابراهيم محمود خليل محمد٥
حلوانمحمود سعيد علي جوده٦
حلوانعمر سالم يس محمد٧
حلوانعبد هللا احمد على عبد الغفار٨
حلوانصالح محمد نور الدين صالح حافظ٩

حلواناحمد عبده عبد المحسن قرنى برغش١٠
حلوانمحمد يحى فتحى عبد المجيد١١
حلواناحمد معروف احمد عبد العال ابو ليلة١٢
حلوانمحمود احمد عبد الحميد محمد١٣
حلوانكريم عبد الرازق سالم عبد الصادق١٤
حلوانحجاج شعبان سالم عبد الصادق جمعة١٥
حلوانمحمد ممدوح ابراهيم محمد١٦
حلوانياسر محمد ابراهيم السيد١٧
حلواناحمد غانم عبد المجيد عبد العال١٨
حلوانكيرلس خلف نان ابراهيم١٩
حلواناشرف محمد سليمان محمد٢٠
حلوانمحمد زغلول محمود عبد المطلب ابو زيد٢١
حلوانالهم مصطفى على على٢٢
حلوانكريم صالح عبد الرؤف السيد٢٣
حلوانعادل قرنى احمد عبد الجواد٢٤
حلوانحسين سعيد حسين جمعة٢٥
حلوانقناوى عثمان محمود قناوى٢٦
حلوانعبد هللا سيف الدين عبد هللا ابو زيد٢٧
حلوانمحمود مختار عبد الحميد محمد٢٨
حلوانمحمد خميس محمد سليمان قناوى٢٩
حلوانعبد هللا شريف سنوسى عبد اللطيف٣٠
حلوانبكرى على بكرى عبد التواب٣١
حلواناحمد شعبان احمد قطب٣٢
حلوانبكرى محمد حسن محمد٣٣
حلوانحسن على حسن محمود٣٤

صفحة ٤٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

حلوانمحمد عبد هللا محمود عبد هللا١
حلوانوائل على عيد عليان٢
حلوانمحمود رمضان محمود عبد الكريم٣
حلوانحسين على محمد محمد على٤
حلوانابراهيم انور عبد المنعم ابراهيم٥
حلواناحمد محمد عبد الصبور عبد الموجود٦
حلواناحمد عبد العزيز رمضان بدوى محمد٧
حلوانتامر سعد حسين محمد٨
حلواناحمد حسنى دياب اسماعيل٩

حلواننعمان احمد محمود نعمان سميح١٠
حلوانعبد الفتاح محمد حامد عبد الفتاح١١
حلوانعبد الفتاح فكرى عبد الفتاح ابراهيم١٢
حلوانمحمد احمد سيد على١٣
حلواناحمد صبرى احمد فرج بليدى١٤
حلوانشادي ثروت رمسيس معوض١٥
حلوانكريم خليفه احمد الجبالى١٦
حلوانمحمد صالح عبد العليم ليثى حسن رحومه١٧
حلواناحمد جودة علي صابر١٨
حلوانمحمود هندى على معارك١٩
حلوانبيشوى عادل جبرائيل عازر٢٠
حلوانبيشوى بولس عزيز بولس٢١
حلواناحمد راتب محمد عوض٢٢
حلوانمختار يوسف بكار بيومى٢٣
حلوانمحمود سيد محمد احمد محمود٢٤
حلوانمحمد محمد زكي حمزة بدر٢٥
حلوانمحمد مصطفى حسن سعيد٢٦
الزقازيق Eعبير ابو وردة السيد العادلى٢٧
الزقازيق Eنيرة نبيل ابراهيم صالح عمر٢٨
الزقازيق Eانجى عصام احمد محمد الصباغ٢٩
الزقازيق Eهدير عصمت عبد المعوض محمد٣٠
الزقازيق Eماريف ناجى رياض سعيد بشاى٣١
الزقازيق Eندا عبد العزيز عبد الرحمن امام شاهين٣٢
الزقازيق Eنرفين نبيل يوسف رجب على شكرى٣٣
الزقازيق Eاسيل بهاء الدين محمد الحنفى٣٤

صفحة ٤٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

الزقازيق Eلميس محمد حامد عبد المقصود عطية١
الزقازيق Eبسنت على محمد حفنى الشيخ٢
الزقازيق Eسارة عبد الرحمن زكريا عثمان٣
الزقازيق Eعبير يسرى عثمان عبد المطلب٤
الزقازيق Eمى محمد عبد الوهاب عطيه عبده السعدنى٥
الزقازيق Eنورا عبد هللا كامل احمد رزة٦
الزقازيق Eنورهان محمود رياض اسماعيل شاش٧
الزقازيق Eايه محمد احمد ابراهيم شعيب٨
الزقازيق Eامل مهدى عبد الجواد عبد القادر٩

الزقازيق Eمى عطية عبد الرؤف عطية خليل١٠
الزقازيق Eرنا طارق عمر على ابو النيل١١
الزقازيق Eايمان فيصل ابراهيم صالح منصور١٢
الزقازيقامانى محمد نجيب خليل محمد١٣
الزقازيقاميره صفاء الدين ابراهيم الدسوقى عبد المجيد زيتون١٤
الزقازيقاسراء السيد اسماعيل محمد فيالة١٥
الزقازيقمها نصيف محمد التهامى عمر المظلوم١٦
الزقازيقساره سامى محمد كامل عبد المحسن١٧
الزقازيقايمان عالء عبد الغفار احمد رفعت كشمرى١٨
الزقازيقايمان محمد عاطف عبد الحق حسين عمر١٩
الزقازيقاسراء حمدى محمد مصطفى٢٠
الزقازيقمنى كمال السيد عيد جندى٢١
الزقازيقاسماء محمد عبد المجيد عبد الوهاب٢٢
الزقازيقامل عبد هللا محمد سليم االدغم٢٣
الزقازيقنورا احمد محمد عرفه عوض٢٤
الزقازيقبسمه شوقى محمد سالم الخضراوى٢٥
الزقازيقرودينة عبد هللا محمود محمد البدوى٢٦
الزقازيقمى محمود محمد ابراهيم٢٧
الزقازيقريهام السيد حسين بدوي٢٨
الزقازيقبسمه محى الدين عيد متولى٢٩
الزقازيقنرمين محمود عبد الفتاح على ابراهيم٣٠
الزقازيقسلمى ثروت الشافعى منصور هيكل٣١
الزقازيقامنية سمير عبد الحميدحسن ابو عيش٣٢
الزقازيقساره احمد نور الدين جوده عبد الرحمن اسماعيل٣٣
الزقازيقروفيدة جمال الدين سالم سالم قاسم٣٤

صفحة ٤٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

الزقازيقاالء احمد صالح عطية١
الزقازيقمريم محمد مصطفي السيد٢
الزقازيقشاهيناز محمد سعيد على السيد٣
الزقازيقرضوى الجوهرى احمد على الجوهرى٤
الزقازيقنورهان فرج السيد محمد ابراهيم ناصر٥
الزقازيقدعاء حسنى توفيق حسن احمد عمر٦
الزقازيقمنة هللا محمد محمد على ايوب٧
الزقازيقشيماء عماد محمد سعد عبد الحميد٨
الزقازيقايمان ابراهيم عمر فريد٩

الزقازيقامنيه فهمى محمد على١٠
الزقازيقانجي عبد المنعم ابراهيم عبد المنعم سالم١١
الزقازيقايه ابو وردة عبد الوهاب عطية السعدنى١٢
الزقازيقنبوية عبد الغنى عبد الفتاح الصباغ١٣
الزقازيقعفاف يسرى عبد الحليم عبد العظيم١٤
الزقازيقمروه محمود احمد جمال الدين عبد الرحمن١٥
الزقازيقهالة ثروت حسن حسن احمد سالمة١٦
الزقازيقاميرة عزب عزب رزق عزب١٧
الزقازيقمرفت محمد عرفة عطية الموافى١٨
الزقازيقاميرة نبيل رشدى على شاهين١٩
الزقازيقسلوي اشرف عبد العزيز محمد سلمي٢٠
الزقازيقميادة زين محمود وهبه٢١
الزقازيقرغده محسن عبد الحكيم عبد الواحد مصطفى٢٢
الزقازيقدعاء عبد المنعم محمد الشناوى٢٣
الزقازيق Eاحمد السيد عبد الحكيم ابراهيم محمد٢٤
الزقازيق Eاحمد صابر محمد عطية٢٥
الزقازيق Eهشام وجدى عبد المنعم عبد السالم٢٦
الزقازيق Eعمر متولى عبد العزيز احمد الجزار٢٧
الزقازيق Eاحمد لطفى صالح ابراهيم سالمة٢٨
الزقازيقمحمد حسن زايد محمد٢٩
الزقازيقاحمد عبد الباسط سعيد محمد النجدى٣٠
الزقازيقسمير حسنى عبد العزيز شحاته٣١
الزقازيقسامى محمود عبد الحافظ السيد العسال٣٢
الزقازيقهيثم حمد فضل درمان٣٣
الزقازيقاحمد مخيمر ابو زيد هاشم٣٤

صفحة ٤٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

الزقازيقسالمة رياض محمد سالمة طعيمة١
الزقازيقياسر الغنيمى جابر سعد حسين زيدان٢
الزقازيقاحمد زكريا بهى السيد نصار٣
الزقازيقاسالم فاروق المتولى حسانين٤
الزقازيقاحمد محمد اسماعيل على٥
الزقازيقامين محمد ابراهيم امين عبد الكريم٦
الزقازيقمحمود محمد عبد الغنى غالب نعيم٧
الزقازيقاحمد عبد الرؤوف توفيق ابراهيم٨
الزقازيقجالل توفيق سند محمد٩

الزقازيقمحمود محمد عبد اللطيف صالح١٠
الزقازيقكريم صالح عبد الرحمن غالب١١
الزقازيقمصطفى محمد سالم عامر١٢
الزقازيقمحمود اسماعيل حلمى سليم١٣
الزقازيقاحمد محمد محمد على١٤
الزقازيقسليمان عبد الستار سليمان رمضان١٥
الزقازيقالسيد عيد سالم سليمان١٦
الزقازيقاالمير عمران عبد الحليم محمد١٧
الزقازيقاسالم مصباح عبد العزيز ابراهيم١٨
الزقازيقمحمد احمد محمد النجدى حسين١٩
الزقازيقصبرى احمد عبد المنعم احمد٢٠
الزقازيقحسينى على حسينى محمد مهدى النادى٢١
الزقازيقمحمد محمد السيد محمد العوض٢٢
الزقازيقالسيد بركات خليل عامر خليل٢٣
الزقازيقعصام الحسينى عبد الجليل محمد غانم٢٤
الزقازيقاسامة سعيد السيد الصادق حسب هللا٢٥
الزقازيقالسيد عبد النبى عبده بدار٢٦
الزقازيقحسين ابو المعارف نور الدين على٢٧
الزقازيقايهاب عادل احمد محمد الباز٢٨
الزقازيقاحمد سمير سعد الدين محمود٢٩
الزقازيقنادر محمد السيد عبد الرحمن٣٠
الزقازيقجمال عبد الشافى احمد عبد الشافى ابو وازن٣١
الزقازيقمحمود فتحى محمد محمد٣٢
الزقازيقالحسين علي الدين احمد العزاوي٣٣
الزقازيقمحمود محمد عبد الغنى عبد هللا٣٤

صفحة ٤٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

الزقازيقعبد هللا محمد ابوزيد محمد١
الزقازيقعلى محمود محمد السيد حسونه٢
الزقازيقاحمد محمد عبد السيد محمد السيد٣
الزقازيقسامح محمود محمد موسي٤
الزقازيقمحمد سامى حسن مصطفى درغام٥
الزقازيقمحمد مصطفى السيد على بركات٦
الزقازيقعالء محمد نجيب عبد العزيز امين٧
الزقازيقضياء على منصور السيد على٨
الزقازيقالسيد عبد العظيم السيد محمد عبده٩

الزقازيقاحمد خليفه عبد العزيز خليفه١٠
الزقازيقاحمد نصار السيد نصار١١
الزقازيقمصطفى محمد فتحى محمد النمر١٢
الزقازيقحسن رمضان حسن عبد المحسن١٣
الزقازيقمحمد عبد الناصر عبد العال محمد١٤
الزقازيقرامى صالح حسن احمد١٥
الزقازيقاحمد عماد احمد حافظ عوض١٦
الزقازيقاحمد كرم حسن فزاع١٧
الزقازيقمحمود عبد هللا احمد السيد خلف١٨
الزقازيقمحمد محمد عبد المنعم محمد١٩
الزقازيقمحمد ابراهيم محمد ابراهيم٢٠
الزقازيقجمال عبد الواحد عبد الجليل سالم على رمضان٢١
الزقازيقمحمد محمد كمال امين مهدى٢٢
الزقازيقابراهيم العربي ابراهيم ابراهيم حسين٢٣
الزقازيقعبده محمد عبد الواحد محمد٢٤
الزقازيقاسامه محمد احمد حسن٢٥
الزقازيقمحمود محمد حسن على داود٢٦
الزقازيقمصطفى حسن محمود الطيب شورب٢٧
الزقازيقرشاد عبد الرحمن حسن حسنين٢٨
الزقازيقمحمد على محمد محمد سعد٢٩
الزقازيقاحمد مصطفى فتحى سحيم٣٠
الزقازيقمحمود على السيد محمد٣١
الزقازيقمحمد احمد محمود محمد٣٢
الزقازيقعالء محسن محمود محمد امام٣٣
الزقازيقاحمد مختار عبد هللا ابراهيم٣٤

صفحة ٤٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/١٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

الزقازيقمحمد احمد حسين حافظ صبره١
الزقازيقعبد الرحمن صابر محمد السيد واكد٢
الزقازيقمحمود محمد عبد اللطيف محمد عبد المجيد٣
الزقازيقاحمد حاتم علي عبدهللا٤
الزقازيقاحمد محمد حسانين مصطفى٥
الزقازيقاحمد عادل عبد اللطيف صالح سليمان٦
الزقازيقمحمد ابراهيم متولى على الصادى٧
الزقازيقعمر حلمى متولى احمد٨
الزقازيقمحمود بندارى فتحى عطية٩

الزقازيقالسيد محمد محمد السيد الدوش١٠
الزقازيقيسرى محمد احمد حسنين١١
الزقازيقمحمود عبد المنعم محمد خليل١٢
الزقازيقمحمود احمد محمود على خالد١٣
الزقازيقمحمد على عبد العزيز الشربينى١٤
الزقازيقمحمود هشام السيد محمد جمعة١٥
الزقازيقاحمد محمد عبد الخالق السيد١٦
الزقازيقاحمد مورو على السيد١٧
الزقازيقمحمد عزت السيد ابراهيم يوسف غريب١٨
الزقازيقرامى العوضى محمد ابراهيم العوضى١٩
بنهاايمان عبد المنعم احمد عامر٢٠
بنهاايه همام رجب ابراهيم عبد العزيز٢١
بنهاشيماء مهيب عبد الحميد السيد عسكر٢٢
بنهافاطمة محمد زكي عبد المقصود غالى٢٣
بنهااية ابراهيم محى الدين محمد٢٤
بنهاهدير نعيم محمد غريب حسن٢٥
بنهاشروق همام رجب ابراهيم عبد العزيز٢٦
بنهاشروق مختار محمد ماضي٢٧
بنهاياسمين حسام سالم السيد الشاذلى٢٨
بنهاخلود جمال الدين هاشم احمد الديبكى٢٩
بنهامنى عبد هللا دسوقى ابراهيم الجمال٣٠
بنهاايمان جمال عبد الحميد محمد٣١
بنهانورهان محمد اسماعيل محمد ابراهيم قشوة٣٢
بنهاشروق عبد المرضي سعد محمد العربى عبد العال٣٣
بنهاايمان محمود محمد عبد الغنى٣٤

صفحة ٤٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنهاسماح سيد محمود مصليحى١
بنهاسحر عبد القادر ابراهيم عبد هللا فرجانى٢
بنهاايمان سالمة حسن حسين٣
بنهاشيماء عبد الخالق عبد العاطى حسن ناصف٤
بنهاريهام السيد محمد عبد الفتاح٥
بنهاسامية عز العرب امين عز العرب مصطفى٦
بنهاساره صالح الدين محمد على احمد سالم٧
بنهاهند حموده عبد البديع يوسف سعد٨
بنهامرح محمد جابر ابراهيم محمد٩

بنهااسراء السيد احمد السيد السعدنى١٠
بنهاجهاد عرفة عوض مجاهد عفيفى١١
بنهاسمر عبد الحميد عزت السيد١٢
بنهاايمان عادل عبد العاطي عفيفي١٣
بنهاشيماء سعيد عبد المنعم محمد بندارى١٤
بنهابسمة صبحي السيد محمد الشين١٥
بنهااالء ابراهيم سالمه ابراهيم راضى١٦
بنهااسماء عبد الرحمن بحيرى جاد١٧
بنهارضوى حسن محمد ابراهيم رامز١٨
بنهاايه صبرى فوزى كساب١٩
بنهاداليا احمد كمال على٢٠
بنهاشيماء محسن زكى ابراهيم٢١
بنهاشيماء محمد السيد محمد على عمران٢٢
بنهاجهاد طارق شفيق عبد العال الغواص٢٣
بنهاشيماء عادل محمد فرج حسونه٢٤
بنهاعائشة عبد الوكيل عبد الحميد حسن ورده٢٥
بنهاهاله ابراهيم محمد عفيفى شحاته٢٦
بنهااماني رضا عبدهللا امين٢٧
بنهاشيماء شعبان عبد الفتاح حسن حجازى٢٨
بنهانهي السيد محمد عبد العاطي٢٩
بنهااالء عبد الحميدعلى محمود سليمان٣٠
بنهاهدير محمد محمد امام٣١
بنهاانجى صالح عبد الحميد عبد هللا سعد٣٢
بنهاريهام محمد مرسى مسعود٣٣
بنهامها رضا محمد ابراهيم٣٤

صفحة ٤٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنهااسماء صالح عبد الرسول سليمان احمد عصر١
بنهااسراء سعيد حافظ زكى٢
بنهاصافيهان مدحت حسنى محمد سالمة٣
بنهايسرا حسن على حسن صالح شديد٤
بنهاالهام جاد هللا طه جاد هللا٥
بنهاايمان عبد الرحيم علي الدسوقي٦
بنهاامنية ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل٧
بنهاايمان وجيه سويلم البطل٨
بنهامهدى عبد هللا مهدى ابراهيم٩

بنهااحمد حلمى عبد الغنى البنهاوى١٠
بنهارامى السيد عبد الوهاب عبد الحميد العليه١١
بنهامحمد عبد الرحمن عبد السميع مشرف١٢
بنهامصطفى محمود عبد الرازق محمود١٣
بنهامصطفى جوده محمد على عطية١٤
بنهاكريم عبد العليم عبد الرحمن على١٥
بنهاكريم اسامة محمد العربى محمد والى١٦
بنهامراجى عاطف سميح عبد الحافظ١٧
بنهااحمد شكرى فتحى سيد احمد غنام١٨
بنهاخالد عبد الرحمن مدبولى ابراهيم١٩
بنهامحمد جابر محمد حسيب٢٠
بنهاياسر عيسى ابراهيم محمد٢١
بنهااحمد عبد العزيز عبد العليم مصطفى٢٢
بنهااحمد كمال شوقى ابراهيم٢٣
بنهاعلى احمد على احمد٢٤
بنهامحمود عبد الناصر عوض محمود٢٥
بنهاوليد محمد عبد الحميد احمد النجار٢٦
بنهااحمد يسرى رشاد محمد٢٧
بنهااحمد يسرى شحاته حسن الحويطى٢٨
بنهاجمال الدين احمد حسين احمد طاحون٢٩
بنهاشكرى نبوى هاشم جاد نافع٣٠
بنهااحمد مصطفي عبد الستار محمود٣١
بنهاعبد العزيز ابراهيم عبد العزيز اسماعيل خليفة٣٢
بنهاطه محمد سامى طه محمد خضر٣٣
بنهامحمد مختار عبد الظاهر جمعه منصور٣٤

صفحة ٥٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنهااحمد فتحى محمد ابراهيم١
بنهاابراهيم جمال اسماعيل السيد الجابرى٢
بنهانافع محمد رزق ابو طاقة٣
بنهامحمود مسعد عبد المقصود٤
بنهاعبد العزيز عبد الرحمن عبد العزيز احمد طه٥
بنهاحسن سيد مصطفى يونس٦
بنهاسيد صابر السيد عواد٧
بنهاهانى عادل عبد الحميد محمد٨
بنهااسالم محمد عبد الرشيد زيدان٩

بنهااسالم سمير عبد الفتاح مرسى العوضى١٠
بنهامحمد حسام عطا عفيفى ابراهيم١١
بنهامجيب الرحمن حسنى امام يوسف١٢
بنهااحمد جوده سيد احمد١٣
بنهااحمد محمد عبد اللطيف سراج الدين١٤
بنهااحمد شفيق عبد الستار طه١٥
بنهااحمد محمد فوزى محمد ابراهيم الكردى١٦
بنهاعبد الغفار محمد عبد الغفار احمد الشرقاوى١٧
بنهاعبد العزيز على عبد العزيز محمد احمد١٨
بنهاصالح الدين ابراهيم عبد هللا ابراهيم١٩
بنهامحمد السيد عبد الستار عمريه٢٠
بنهاباسم عبد الحميد محمد على الشافعى٢١
بنهااحمد حمدى احمد محمد عبد هللا على٢٢
بنهااحمد حمدى مصطفى مصطفى ابو خضره٢٣
بنهاسعيد عادل سعيد عبد العاطى محمد٢٤
بنهامحمد مصطفى السيد عبد الفتاح البيسى٢٥
بنهاعمده محمد رمضان محمد٢٦
بنهااحمد جمال شعبان الجناينى٢٧
بنهااسالم السعيد حسنى سعيد عبد الفتاح٢٨
بنهاابراهيم عطيه عبد الجواد شحاته٢٩
بنهارامى صالح عيسوى بالمون٣٠
بنهامحمد صالح الدين محمد السيد مروان٣١
بنهامحمد حمدى عبد الرازق على٣٢
بنهااحمد خالد حسين محمد الكومى٣٣
بنهااحمد سعيد محمد ابو ربيع٣٤

صفحة ٥١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنهاشادى احمد مختار عليوه احمد١
بنهامصطفى صالح عرفات ابراهيم عرفات٢
بنهااحمد عاطف محمود مرسى٣
بنهااحمد عبد السميع شاهين عبد ربه٤
بنهااحمد سعيد عبد المؤمن ابراهيم٥
بنهامحمود شعبان محمد عبد الرحيم الشرقاوى٦
بنهاسعيد صبحى رشدى منصور٧
بنهااحمد محمد الطوخى سيد قمبر٨
بنهامحمد حسام الدين حلمى محمد عبد هللا٩

بنهااحمد داود محمد عبد المقصود١٠
بنهااحمد السيد محمد حسن بنهاوى١١
بنهامحمد حمدى شكرى سالمة١٢
بنهاوائل فخرى مختار عليوة احمد١٣
بنهااحمد محمد كامل عيسى فضل فتح الباب١٤
بنهااحمد حسين احمد محمد ندا١٥
بنهافريد ميخائيل فريد ميخائيل١٦
بنهامحمد يونس كامل على عوف١٧
بنهامحمد سمير علي عبد العال فرغلي١٨
بنهااحمد صالح محمد صالح١٩
بنهااحمد عطيه محمد عطيه عبد الظاهر٢٠
بنهاعمرو على محمد السيد٢١
بنهاحسام فرج حافظ محمد نعيم٢٢
بنهاحمادة مصطفى على عبد المطلب الرخاوى٢٣
بنهااحمد على رشاد شعالن٢٤
بنهاعلى حسين على عبد الرحمن االجهورى٢٥
بنهااحمد محمود سيد صالح٢٦
بنهااحمد جمال محمد محمد المصرى٢٧
بنهابسام محمود عبد العليم حسين الشرقاوي٢٨
بنهامحمود مسعد عبد العليم احمد٢٩
بنهاهشام يوسف عبد الستار ابراهيم عنيطر٣٠
بنهامحمد سعيد محمود يوسف بحر٣١
بنهامحمد عبد الرحمن عبد الراضى محمود٣٢
بنهامحمد مجدى امين عزام النقيب٣٣
بنهامحمود محمد حمدان السيد٣٤

صفحة ٥٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنهاعبد الرحمن عالء فؤاد محمود حبيب١
بنهااحمد رافت عبد الحكيم سليمان حجاب٢
بنهامحمد مصطفى ابراهيم يونس مصطفى٣
بنهامحمد الرفاعي عطوة مغاوري٤
بنهااحمد سعد عبد المطلب عيد محفوظ٥
بنهارضا عطية ابراهيم غنيم٦
بنهاعصام عمر مصطفى محمود البكرى٧
بنهاحسين يسرى ابو زيد عالم٨
بنهااحمد سامي عبد الفتاح طه االصفر٩

بنهاهانى فتحى محمد بيومى١٠
بنهااحمد عيد يوسف سالمة١١
بنهارمضان حمدان رمضان سالم١٢
بنهااحمد عزت ابراهيم حسن١٣
بنهااحمد شوقى شحاتة ابو العال١٤
بنهاابراهيم سعيد ابراهيم حميده١٥
بنهاابراهيم عبد العظيم ابراهيم السيد١٦
بنهااحمد عبد المطلب ابراهيم عبد المطلب١٧
بنهامحمودمحمد اشرف عبد النبى١٨
بنهامحمد رضا محمد عبد الوهاب الشبراوى١٩
بنهاوليد فتحي عجمي احمد٢٠
بنهامحمد حمزة حسن حمزة محمد٢١
بنهامحمود محمد السعيد خيرى عزب٢٢
المنوفية Eاسماء شاهين عبد الرحمن احمد شاهين٢٣
المنوفية Eاماني محمد محيي محمد القصاص٢٤
المنوفية Eسارة مجدى حلمى محمد٢٥
المنوفية Eلميس مجدى جابر قنديل٢٦
المنوفية Eاية ابراهيم دويدار الفقى٢٧
المنوفية Eندى احمد عادل ابراهيم عيد٢٨
المنوفية Eامانى عزمى محمود الشافعى٢٩
المنوفية Eرقية صفا عبد المنعم صيام٣٠
المنوفية Eاسراء عادل عبد هللا بحيري٣١
المنوفية Eشيماء حسين عبد الحكيم صالح٣٢
المنوفية Eاالء امام احمد محمد٣٣
المنوفية Eاسماء سامى عبد الرحيم محمد٣٤

صفحة ٥٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/١٩ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية Eبسنت هشام محمود سالم١
المنوفية Eمي السيد شادي محمد محمد٢
المنوفية ( شبين الكوم )غادة احمد حسين محمد عالم٣
المنوفية ( شبين الكوم )دينا مجدى محمد شبل الطباخ٤
المنوفية ( شبين الكوم )نورهان هانى محمد السعيد زيد٥
المنوفية ( شبين الكوم )دينا وحيد عبد العزيز سالم السراج٦
المنوفية ( شبين الكوم )زينب حسين مصطفى شبل الصاوى٧
المنوفية ( شبين الكوم )صفاء عبد الحميد محمد الكبش٨
المنوفية ( شبين الكوم )هدير احمد محمد سيف٩

المنوفية ( شبين الكوم )مريم ابراهيم احمد السيد الصياد١٠
المنوفية ( شبين الكوم )مها عبد الصبور امام الديب١١
المنوفية ( شبين الكوم )مروة عبد هللا عبد المجيد شوشة١٢
المنوفية ( شبين الكوم )سها حمدى السيد الشنوفى١٣
المنوفية ( شبين الكوم )سمر على عبد القادر قنديل١٤
المنوفية ( شبين الكوم )اسماء ابراهيم مصطفى منصور عطية سعيد١٥
المنوفية ( شبين الكوم )ايناس خيري محمد الشراني١٦
المنوفية ( شبين الكوم )شيماء نادر عبد الفتاح السيد احمد١٧
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان محمد فضل محمود١٨
المنوفية ( شبين الكوم )بسمة سامي يوسف حجاج١٩
المنوفية ( شبين الكوم )جهاد عبد الواحد عبد الرحمن برى٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )هبة حسين عبد الفتاح ابو جلوة٢١
المنوفية ( شبين الكوم )دعاء جمال محمد متولى الشراني٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )جيهان عبد العزيز زكي الكاشف٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )هدير محمد صبرى مصطفى رجب٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )رابعه ابراهيم فتحى العبد٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )سمر فوزى عبد المجيد القطان٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )عائشة بكرى محمد سليمان٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )نشوى محمود محمد مرزوق٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )هند محمد احمد ابو احمد٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )فاطمه احمد قاسم الغباشى٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )دعاء سليمان عبد الفضيل مبارك٣١
المنوفية ( شبين الكوم )سلمى العفيفى السيد محمد العفيفى٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان عبد المنصف مصطفى على٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )فاطمه محمد على المزين٣٤
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان فوزي زكي العريف٣٥

صفحة ٥٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )ناهد سامى محمد الديب١
المنوفية ( شبين الكوم )احسان محمد عبد المؤمن السعدنى٢
المنوفية ( شبين الكوم )نهاد ابراهيم محمد السيد٣
المنوفية ( شبين الكوم )هناء عبد الغنى على الجرف٤
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم محمد عزمى احمد شفيق الشنوانى٥
المنوفية ( شبين الكوم )دعاء محمد راشد االشقر٦
المنوفية ( شبين الكوم )هيام كمال الدين محمود احمد عبد الهادى٧
المنوفية ( شبين الكوم )شيماء عبد العاطى دياب عبد البارى٨
المنوفية ( شبين الكوم )رنا محمد محمود الحسيني يوسف٩

المنوفية ( شبين الكوم )سارة شوقي فرج عبد الموجود١٠
المنوفية ( شبين الكوم )هاجر ابو المجد محمد على موسى١١
المنوفية ( شبين الكوم )سمر فتحى عبد الحميد اسماعيل١٢
المنوفية ( شبين الكوم )هبة خالد محمود النفيلى١٣
المنوفية ( شبين الكوم )منى ابراهيم عبد المنعم شلبى١٤
المنوفية ( شبين الكوم )اية عادل محمد السبكى١٥
المنوفية ( شبين الكوم )شيماء اشرف انور الزيات١٦
المنوفية ( شبين الكوم )نانسى يوسف على حمود١٧
المنوفية ( شبين الكوم )سمر علي محمد مندور١٨
المنوفية ( شبين الكوم )االء محمد بسيوني محمد الزهيرى١٩
المنوفية ( شبين الكوم )شيماء نبيه عيسوى راضى٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان محمد السباعى على عزب٢١
المنوفية ( شبين الكوم )تغريد عبد الحميد عبد الحميد محمد عبد الكريم٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )ايناس عبد هللا محمد زكى دنيا٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )اسراء كمال متولى متولى عياد٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )فاطمة سامى رجب بريك٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )اميرة محمد جمعة عبد هللا٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )الشيماء جمال يوسف سعفان٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )بسمة محمود فؤاد الشبكة٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )سمر رضا جاد عطية البيومى٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )نهى يوسف رمضان مصطفى السروية٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )ايه احمد السيد عبد القوى٣١
المنوفية ( شبين الكوم )منى رواش محمد رواش ناجى٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )عال األشراف على عبد الغنى الجرف٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان عثمان عبد النور محمد٣٤

صفحة ٥٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )اميرة ابراهيم محمود منتصر١
المنوفية ( شبين الكوم )اسماء محمود رمضان محمد مصطفى٢
المنوفية ( شبين الكوم )مها محمد محمود ضحا٣
المنوفية ( شبين الكوم )ساره اسامه صالح الدين٤
المنوفية ( شبين الكوم )تقى اسماعيل على عبد الفتاح٥
المنوفية ( شبين الكوم )حنان على عبد الغنى شوشة٦
المنوفية ( شبين الكوم )شيماء رشدى حافظ عدلى٧
المنوفية ( شبين الكوم )نورهان ايمن عبد الهادى معاذ٨
المنوفية ( شبين الكوم )لميس طارق سعد صالح مكى٩

المنوفية ( شبين الكوم )مروة حمدى محمد حسن عمارة١٠
المنوفية ( شبين الكوم )ريهام سمير طنطاوى السيد فوده١١
المنوفية ( شبين الكوم )رغده محمد عباس القاضى١٢
المنوفية ( شبين الكوم )رودينا مجدى انور عبد الخالق١٣
المنوفية ( شبين الكوم )دينا محمد شفيق عبد هللا١٤
المنوفية ( شبين الكوم )نورا محمد عبد الحفيظ عبد العال١٥
المنوفية ( شبين الكوم )خلود احمد محمد الشامي١٦
المنوفية ( شبين الكوم )نورهان محمود فتح هللا احمد منصور١٧
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان احمد ابراهيم غنيم حسن حمزة١٨
المنوفية ( شبين الكوم )هيفاء بهاء الدين محمد خلف١٩
المنوفية ( شبين الكوم )هاله اشرف عبد الظاهر سليمان٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )زينب السيد ابراهيم الجزار٢١
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان شوقى عبد الحفيظ الشريف٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )منار سعيد ابراهيم عبد السالم٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )لمياء محمد محمد رشاد٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )جهاد عادل لطفى رزق٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )االء احمد عبد الحميد صديق حجازي٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )مشيرة على عبده محمد٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )دعاء محمد مرسى على االمام٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )سندس فاروق السيد طعيمة٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )غادة عبد الرحيم عبد العزيز درويش٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )منة هللا عبد الحكيم احمد حمزه٣١
المنوفية ( شبين الكوم )سارة احمد محمد ناصر٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )نورهان فوزى عبد الغنى الحلوانى٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )اسماء صالح الشحات محمد السيد محرم٣٤

صفحة ٥٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )نهال محمد السيد العش١
المنوفية ( شبين الكوم )مها عبد المرضى مصطفى العدلى٢
المنوفية ( شبين الكوم )بسمة محمود محمد على الشاويش٣
المنوفية ( شبين الكوم )غادة عبد الناصر حامد محمد٤
المنوفية ( شبين الكوم )ابتسام جمال علي قشطة٥
المنوفية ( شبين الكوم )داليا عبد الحميد السباعى محمد٦
المنوفية ( شبين الكوم )ايناس حلمي احمد عالم٧
المنوفية ( شبين الكوم )سمر خالد عبد الحميد محمد نور الدين٨
المنوفية ( شبين الكوم )لندا بدوى يونس عبد هللا٩

المنوفية ( شبين الكوم )ريهام صالح عبد الحميد محمد بكر١٠
المنوفية ( شبين الكوم )هاجر سعيد عبد العزيز السيد جاويش١١
المنوفية ( شبين الكوم )ايه محمود سعد حشاد١٢
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان صالح محمد العشماوي١٣
المنوفية ( شبين الكوم )ريم جابر ابراهيم محمود ظاظا١٤
المنوفية ( شبين الكوم )ايمان السيد محمد الجنادى١٥
المنوفية ( شبين الكوم )اسماء ابراهيم نجيب الدسوقى١٦
المنوفية ( السادات )نانسى عبد الواحد محمد عالم١٧
المنوفية ( السادات )ام كلثوم عادل حسن خروب١٨
المنوفية ( السادات )نورا سمير ابراهيم رسالن١٩
المنوفية ( السادات )ندا محمد رضا محروس ابراهيم حبيب٢٠
المنوفية ( السادات )اخالص عبد المجيد عبد الفتاح محمد القديم٢١
المنوفية ( السادات )رحاب مجيب مصطفى عطا هللا الشافعى٢٢
المنوفية ( السادات )منى فريد عبد هللا ابو شنيش٢٣
المنوفية ( السادات )عبير عالء على عبد هللا الجمل٢٤
المنوفية ( السادات )هبة صالح جمال ابو وافية٢٥
المنوفية ( السادات )نورهان صبحي عبد المطلب عبد الباري٢٦
المنوفية ( السادات )هدير عاطف محمد بسيونى ختعن٢٧
المنوفية ( السادات )سارة عباس احمد الشرقاوى٢٨
المنوفية ( السادات )مى احمد على مبارك٢٩
المنوفية ( السادات )مروة جمال احمد خليل٣٠
المنوفية ( السادات )اسماء جمال محمد حسن٣١
المنوفية ( السادات )اميره محمد السيد ابراهيم خليفه٣٢
المنوفية ( السادات )ايات فتحى عبد هللا احمد فودة٣٣
المنوفية ( السادات )سماء عبد هللا عبد المجيد العربى٣٤

صفحة ٥٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )اسماء عربى عبد الرحمن جمعه١
المنوفية ( السادات )سحر عاطف خليل عبد الوهاب خليل٢
المنوفية ( السادات )رضا جمعه رمضان سند٣
المنوفية ( السادات )وفاء محمد بدران محمد النجار٤
المنوفية ( السادات )نهال محمد محمد مبروك٥
المنوفية ( السادات )علياء محمد عيسى عبد الرسول٦
المنوفية ( السادات )ازهار سعيد شحاته البوهى٧
المنوفية ( السادات )مروه عبد الحميد عبد الحميد موسى٨
المنوفية ( السادات )غادة سالم مصطفى عبد الدايم٩

المنوفية ( السادات )افنان احمد عبد المطلب شاهين١٠
المنوفية ( السادات )بسمه صالح زكريا ابراهيم الجعفراوي١١
المنوفية ( السادات )سيمون جمال ثابت جرجس ميخائيل١٢
المنوفية ( السادات )ايمان عطاى صديق ابو بكر١٣
المنوفية ( السادات )ياسيمن محمد عبد الفتاح على سيد احمد١٤
المنوفية ( السادات )اسماء خالد المنور جبريل١٥
المنوفية ( السادات )رجاء لطفي محمد حسين الديب١٦
المنوفية ( السادات )امانى مصطفى عبد هللا متولى١٧
المنوفية ( السادات )ساره حسين محمد على الكعدى١٨
المنوفية ( السادات )ساره سعيد السيد داود١٩
المنوفية ( السادات )اسماء السعيد احمد الغرباوى٢٠
المنوفية ( السادات )شيماء سامي صالح بكر٢١
المنوفية ( السادات )سلوى عزمى محمد صادق٢٢
المنوفية ( السادات )نادية عبد العزيز كمال البلكيمي٢٣
المنوفية ( السادات )هيام عبد المجيد محمود محمد النقيرة٢٤
المنوفية ( السادات )اسماء محمد عبد الحفيظ ابو جمعه٢٥
المنوفية ( السادات )رحاب محمد حسن محمد الخواجة٢٦
المنوفية ( السادات )اسراء رجب عبد الغنى على عطوة٢٧
المنوفية ( السادات )ريهام عاطف عبد الغنى سالم٢٨
المنوفية ( السادات )اميرة محمود بهجات محمود سالم٢٩
المنوفية ( السادات )ماهيتاب عزت صالح شكرى٣٠
المنوفية ( السادات )اسماء جمال فتح هللا زقزوق٣١
المنوفية ( السادات )ساره محمد احمد محمد عطيه زايد٣٢
المنوفية ( السادات )منى عباس عبد الفتاح جبر٣٣
المنوفية ( السادات )سارة عبد المنعم حافظ احمد عبد المولى٣٤

صفحة ٥٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )امانى طلعت مصطفى ابو سعد١
المنوفية ( السادات )مروة حافظ كمال شاهين٢
المنوفية ( السادات )اسماء رفعت حسان عبد الجواد الحملى٣
المنوفية ( السادات )سمر جمال فتح هللا بكر غزالة٤
المنوفية ( السادات )ريهام متولى ابراهيم حسين نور٥
المنوفية Eالسيد محمد السيد القرش٦
المنوفية Eشريف رافت فتوح ابراهيم شلبى٧
المنوفية Eمحمد النعمانى عبد الحافظ النعمانى٨
المنوفية Eماجد احمد عبد القادر عريشة٩

المنوفية Eعبد هللا عبد المنعم شحاتة محمود١٠
المنوفية Eباسم احمد مصيلحى احمد شلبى١١
المنوفية Eخالد عبد المنعم محمد راشد ليله١٢
المنوفية Eمحمد عالء محمد عطية١٣
المنوفية Eمحمد ابو المكارم عبد الحليم عبد الفتاح١٤
المنوفية Eمحمد محمود امين عوض١٥
المنوفية Eمحمد حمدى عيد حموده١٦
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محبوب محمد عبده١٧
المنوفية ( شبين الكوم )عالء السيد عبد المطلب الفار١٨
المنوفية ( شبين الكوم )حافظ منشاوى حافظ حسن حجازى١٩
المنوفية ( شبين الكوم )احمد دهب الحسينى الحسينى٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )عبد العزيز محمد رمضان ابراهيم زايد٢١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد هللا السيد احمد الخولي٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد جمال سعيد بشير الطنطاوي٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محمد احمد يوسف٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محمد عبد السميع محمد الغراب٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )على الدين محمود على الديب٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم محمد عبد الجواد الجرف٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )عمر محمد احمد ندا٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفي احمد محمد ربيع٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )ابراهيم السيد الصاوي بركات٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )احمد رجب محمد شرشر٣١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد الحق محمد قطب دويدار٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد السميع عبد الجيد ابو العال٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )ابراهيم اشرف ابراهيم عافيه٣٤

صفحة ٥٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٠ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )محمد رجب سيد احمد عطيه١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد صالح الدين فؤاد عبد الحميد عالم٢
المنوفية ( شبين الكوم )رائد محمد عبد الباري خلف٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمد رجب ابو الحديد عبد المجيد٤
المنوفية ( شبين الكوم )رامي نبوي محمد المعصراوي٥
المنوفية ( شبين الكوم )عبد الرحمن محمود سامى سعد جودة٦
المنوفية ( شبين الكوم )احمد عبد الرؤف محمد عويس٧
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم سامي شديد ابو هندية٨
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم عبد الغفور عبد الرحمن الهواري٩

المنوفية ( شبين الكوم )محمد شوقى عبد القوى بسطويسى١٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد جمال عبد العظيم متولى قاروب١١
المنوفية ( شبين الكوم )حسين فتحى مسعد شهاب الدين١٢
المنوفية ( شبين الكوم )احمد شوقى سعد السهواجى١٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمد حمدي محمد السعدني١٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد سامح عبد العاطى سيد احمد١٥
المنوفية ( شبين الكوم )شعبان صالح عبد الحميد صالح١٦
المنوفية ( شبين الكوم )عزت كمال عبد المعبود على الفخرانى١٧
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محمد حسن سيد احمد الصعيدى١٨
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم يونس محمد ابراهيم١٩
المنوفية ( شبين الكوم )سامح نبيل السيد ابو مسلم٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )احمد حسن كامل احمد٢١
المنوفية ( شبين الكوم )عبدهللا شعبان عبدهللا عقيلة٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محروس محمد شلتوت٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )السيد محمد محمد يونس٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )عبد العزيز جمال حسين مبارك٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محمود زايد محمود٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )محمد احمد عبد الموجود سرحان٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفي احمد نجم الدين احمد٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد ربيع عبد الشافى مبروك٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمود ناجى محمد سيد٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )عبد الوهاب محمد عبد السالم عبد العال الملط٣١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد بكر محمد حريبه٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محمد السيد حمودة٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمود على سيد حسن احمد٣٤

صفحة ٦٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )احمد حسنى السيد احمد١
المنوفية ( شبين الكوم )محمود نبيل محمود شهاب٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد علي عبد العليم شلبي٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمد سمير جابر عليان٤
المنوفية ( شبين الكوم )ابراهيم السعودى حسن احمد عبد القادر٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمود كرم مصطفى عزب مرسى خليفة٦
المنوفية ( شبين الكوم )محمد ابراهيم شاكر محروس٧
المنوفية ( شبين الكوم )محمد احمد عبد هللا نجوم٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد عبد هللا محمد احمد مرسى جاويش٩

المنوفية ( شبين الكوم )عادل محمد امين حماد١٠
المنوفية ( شبين الكوم )هشام محمود ابراهيم عقيلة١١
المنوفية ( شبين الكوم )اشرف قاسم عبد العزيز الصنهاوي١٢
المنوفية ( شبين الكوم )معتز محمد حلمى رسالن١٣
المنوفية ( شبين الكوم )احمد نبيل عبده موسى حواس١٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد مسعد محفوظ عبد السالم١٥
المنوفية ( شبين الكوم )احمد ربيع محمد عمار١٦
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى محمد مصطفى دويدار١٧
المنوفية ( شبين الكوم )احمد بشير احمد جابر محمد الصياده١٨
المنوفية ( شبين الكوم )محمود مصطفى محمود دياب١٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمد حميده ابراهيم عامر٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد صالح ابراهيم بديوى٢١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد رفعت على عبد الحكيم عبد الرازق٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد بخاطره حمد هللا محمد الهو٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )احمد رشاد اسماعيل ابراهيم٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد ابراهيم ابراهيم خطاب٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )حجازى عبد العزيز حجازى حجازى رجب٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )عبد الرحمن خالد محمود مختار الفار٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفي حسنين مصطفي حسنين٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد اسامة احمد مسلم٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمود ابو القاسم عبد الفتاح عبد العليم٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمود هاني محمود طلخان يحيي٣١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد ابراهيم احمد العراقى٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )على فايد على سوليم٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )عبد العزيز محمد عبد العزيز زغلول٣٤

صفحة ٦١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )السيد توفيق السيد رفاعى مصطفى١
المنوفية ( شبين الكوم )احمد صالح عطيه مصطفي عماره٢
المنوفية ( شبين الكوم )سراج سعيد دسوقى بخورى٣
المنوفية ( شبين الكوم )عبد العزيز سعيد عبد العزيز بدوى حسب هللا٤
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى حلمى احمد الشيخ٥
المنوفية ( شبين الكوم )احمد عاطف محمود الشافعى٦
المنوفية ( شبين الكوم )اشرف محمد عبد العزيز القسط٧
المنوفية ( شبين الكوم )احمد محمد محمود سيد احمد٨
المنوفية ( شبين الكوم )عمر رضا فرج محروس٩

المنوفية ( شبين الكوم )محمد احمد سعد الضليل١٠
المنوفية ( شبين الكوم )مينا كرم عريان اسحق١١
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى عبده عبد هللا دبور١٢
المنوفية ( شبين الكوم )خليل عبد الغنى خليل على١٣
المنوفية ( شبين الكوم )احمد عبد الوارث ابراهيم احمد حجازى١٤
المنوفية ( شبين الكوم )محمد حسان محمد محمد١٥
المنوفية ( شبين الكوم )اشرف ابو الحسن جاب هللا عبد العزيز١٦
المنوفية ( شبين الكوم )راغب فتحى راغب هدهود١٧
المنوفية ( شبين الكوم )منتصر الجمل محمد على١٨
المنوفية ( شبين الكوم )حسام عبد الجواد حامد محمد رمضان١٩
المنوفية ( شبين الكوم )عبد الرحمن عالء الدين ابراهيم الشناوي٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )محيى الدين زكريا عبد الغفور محرم٢١
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى عاطف محمد الشعرواى٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )احمد عادل عبد الجليل عبد ربه٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )احمد جمال احمد سليم٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى سعد الدين محمد محمد سالم٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمود غالب ابراهيم دودو٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )احمد كمال عبد الصمد بسيونى٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )محمد جالل قطب الشيخ عامر٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم محمود طه محمد محجوب٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محمد سعد عطاهللا٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد مجدى على ابراهيم٣١
المنوفية ( شبين الكوم )عبد هللا فرج نصر عواد العناني٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )عمرو محمد صابر الخولى٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )كامل اشرف كامل خرويلة٣٤

صفحة ٦٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )اشرف عوض محمود عبد الجواد١
المنوفية ( شبين الكوم )عبد هللا جابر حسن عبد الحميد٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد حمدى امين ابراهيم٣
المنوفية ( شبين الكوم )عمرو عوني زهير احمد٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد محمد عامر المنحول٥
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم مبروك عبد العزيز محمد الشهاوى٦
المنوفية ( شبين الكوم )وليد جمال عبد الحميد محمد المصيلحي٧
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم عبد الرحيم عبد الفتاح السرس٨
المنوفية ( شبين الكوم )محمود عبد القوى المرسى الزفزاف٩

المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى جميل محمد ناصف السيد١٠
المنوفية ( شبين الكوم )احمد سيد احمد سيد احمد الدناصورى١١
المنوفية ( شبين الكوم )احمد محمود عبد العظيم نصير١٢
المنوفية ( شبين الكوم )عمرو ابراهيم محمد اللواتى١٣
المنوفية ( شبين الكوم )احمد ربيع عبد هللا البرلس١٤
المنوفية ( شبين الكوم )على طه السيد قنديل١٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد الستار احمد كمال الشرقاوي١٦
المنوفية ( شبين الكوم )حسام سامى عبد االاله عبد العليم١٧
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محمد محمود داود١٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد صبري صالح الطويل١٩
المنوفية ( شبين الكوم )ماهر خالد السيد شهاب الدين٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )سعيد عبد المنعم سعيد عبد هللا٢١
المنوفية ( شبين الكوم )عمرو احمد عبد العليم ابراهيم٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )اسالم احمد محمود ابراهيم عمار٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )سليمان الحسينى محمد على الجزار٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد سعيد زكي احمد نعمه هللا٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمود سعد احمد جاويش٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )محسن صالح عبد المحسن الحبشى٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى مرزوق عبد الحسيب حسن٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد فايز عبد السميع صقر٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمد مصطفي ابراهيم مطاوع٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محمد عبد الفتاح محمد الوزة٣١
المنوفية ( شبين الكوم )كريم احمد حلمي ابو خضره٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد المقصود عبد هللا عبد المقصود٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )سعد سمير عزب خليفة٣٤

صفحة ٦٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( شبين الكوم )احمد سعيد احمد شكر١
المنوفية ( شبين الكوم )مصطفى كامل صديق عبد العال خليل٢
المنوفية ( شبين الكوم )احمد حسن عبد الحميد الميهى٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمود احمد احمد قابل٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد غنيم محمد ابراهيم الجمال٥
المنوفية ( شبين الكوم )ابراهيم احمد ابو العز حسين مصطفى٦
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محمود علوى صقر٧
المنوفية ( شبين الكوم )عبد الرازق خميس فرج مطرى٨
المنوفية ( شبين الكوم )رجب اسماعيل احمد يونس٩

المنوفية ( شبين الكوم )ايمن سالمة عبد الحليم سالم١٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد سليمان محمد حبيب١١
المنوفية ( شبين الكوم )سعيد محمد ابو الفتح سليمان١٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد طارق كامل السيد عوده١٣
المنوفية ( شبين الكوم )اسامه محمد صالح عبد المجيد صابر١٤
المنوفية ( شبين الكوم )ايهاب فؤاد عبد الفتاح ابراهيم دشيش١٥
المنوفية ( شبين الكوم )عماد محمد شحات السيد عبد المقصود١٦
المنوفية ( شبين الكوم )سيد حسن عبد الرحمن على١٧
المنوفية ( شبين الكوم )علي فتحي محمود محمد البدوي١٨
المنوفية ( شبين الكوم )احمد محمود مصطفى درغام١٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمود شحاته عبد الحميد الجنزورى٢٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد معوض احمد مرسى السقارى٢١
المنوفية ( شبين الكوم )محمد صبحى عبد السالم الجندى٢٢
المنوفية ( شبين الكوم )احمد سامي محمد مبارك٢٣
المنوفية ( شبين الكوم )محمود محمد عيد مصطفى٢٤
المنوفية ( شبين الكوم )احمد سعيد محمد عبد الواحد٢٥
المنوفية ( شبين الكوم )محمد محرم مرسى ابراهيم حمادة٢٦
المنوفية ( شبين الكوم )احمد نادر كامل الدناصورى٢٧
المنوفية ( شبين الكوم )محمد مصطفى محمد حسن٢٨
المنوفية ( شبين الكوم )عادل حماده قطب ابوعرب٢٩
المنوفية ( شبين الكوم )محمد عبد الرحيم ابراهيم بدران٣٠
المنوفية ( شبين الكوم )محمد زكريا حسين محمود الجندى٣١
المنوفية ( شبين الكوم )احمد ابراهيم محمد حسن٣٢
المنوفية ( شبين الكوم )محمد خالد عثمان العباسي٣٣
المنوفية ( شبين الكوم )كريم شعبان السيد سالم٣٤

صفحة ٦٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )محمد ممدوح محمد غانم١
المنوفية ( السادات )اسامة محمد عبد الظاهر احمد٢
المنوفية ( السادات )محمد مبروك راتب عبد هللا هويدى٣
المنوفية ( السادات )حسن حواش حسن حواش٤
المنوفية ( السادات )احمد فتحى عبد العزيز الشرانى٥
المنوفية ( السادات )محمد خليفة ضيف رسالن٦
المنوفية ( السادات )ناصر عبد الستار سعد محمد دهين٧
المنوفية ( السادات )زكى محمود زكى حسن خلف٨
المنوفية ( السادات )محمود سعد عبد العظيم غمرى غالب٩

المنوفية ( السادات )اسالم سامى محمود زايد١٠
المنوفية ( السادات )سالم صبحى على ابراهيم المنفى١١
المنوفية ( السادات )محمد رجب محمود على القبانى١٢
المنوفية ( السادات )مصطفى احمد محمد احمد سالمة١٣
المنوفية ( السادات )مصطفى كرم عبد الرسول عبد الصمد١٤
المنوفية ( السادات )عبد الحميد عوض عبد الحميد سعيد١٥
المنوفية ( السادات )محمد عبد الصمد عبد الباعث على عمر١٦
المنوفية ( السادات )محمد احمد محمد فياله١٧
المنوفية ( السادات )احمد رفاعى متولى رفاعى١٨
المنوفية ( السادات )هادى محمد على محمد١٩
المنوفية ( السادات )السعيد شعبان يوسف محمد زايد٢٠
المنوفية ( السادات )احمد عبد الحميد عبد العزيز صقر٢١
المنوفية ( السادات )اسامة يحيى محمد متولى الشرانى٢٢
المنوفية ( السادات )احمد رضا السيد سليم٢٣
المنوفية ( السادات )شعبان عبد الصمد ابوالحديد زايد٢٤
المنوفية ( السادات )احمد محمود عباس عبد الونيس٢٥
المنوفية ( السادات )محمد صالح عبدهللا ابو ريه٢٦
المنوفية ( السادات )عمرو على احمد على الشيخ٢٧
المنوفية ( السادات )حسام محمد عبد المعتمد ابو سريع٢٨
المنوفية ( السادات )عماد يوسف محمد بدر٢٩
المنوفية ( السادات )محمد احمد ابراهيم حسانين عالم٣٠
المنوفية ( السادات )على كامل على على النجار٣١
المنوفية ( السادات )قطب عبد المؤمن محمد قطب٣٢
المنوفية ( السادات )احمد شحات توفيق ابراهيم٣٣
المنوفية ( السادات )ياسين محمد محمد مصطفى٣٤

صفحة ٦٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٢ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )مصطفى كمال عبد الحى الشافعى١
المنوفية ( السادات )حسام جمال محمد متولى الشرانى٢
المنوفية ( السادات )على بليغ على ابو اسماعيل٣
المنوفية ( السادات )ابراهيم على حسن فزاع٤
المنوفية ( السادات )اسماعيل السعيد اسماعيل ابراهيم٥
المنوفية ( السادات )محمد امل كامل سالمه عبد العال٦
المنوفية ( السادات )احمد عبد الفتاح عبد الرازق الدسوقى٧
المنوفية ( السادات )محمد السيد فؤاد ابراهيم٨
المنوفية ( السادات )مصطفى حازم كمال عبد المحسن٩

المنوفية ( السادات )ابراهيم عبد المولي ابراهيم عبد المولي١٠
المنوفية ( السادات )باسم احمد عبد الموجود عبد هللا١١
المنوفية ( السادات )صالح شعبان صالح عبد المقصود١٢
المنوفية ( السادات )محمد عبد العظيم عبد المالك عبد العظيم١٣
المنوفية ( السادات )حسام الدين حمدى عبد المولى١٤
المنوفية ( السادات )محمد عبد هللا ابراهيم ابراهيم القوصى١٥
المنوفية ( السادات )سامح سمير عبد الفتاح محمد القصاص١٦
المنوفية ( السادات )مصطفى سامى مصطفى محمد١٧
المنوفية ( السادات )احمد ربيع محمد سيد١٨
المنوفية ( السادات )عبد اللطيف عبد هللا عبد اللطيف القاضى١٩
المنوفية ( السادات )احمد الدسوقى محمد دغش٢٠
المنوفية ( السادات )عبد الصمد احمد محمد على٢١
المنوفية ( السادات )احمد ماهر فتح هللا محمد عبد المطلب داود٢٢
المنوفية ( السادات )احمد فتحى محمد عبد الرسول٢٣
المنوفية ( السادات )محمود محمد زين العابدين رفاعى٢٤
المنوفية ( السادات )رامى محمد متولى طاحون٢٥
المنوفية ( السادات )مصطفى يوسف مصطفى احمد طايل٢٦
المنوفية ( السادات )رجب رمضان رياض اسماعيل٢٧
المنوفية ( السادات )احمد عبد القادر عبد السالم يوسف٢٨
المنوفية ( السادات )مصطفي محمد عبد الغني حسين٢٩
المنوفية ( السادات )سعد ناجح عبد هللا سعد٣٠
المنوفية ( السادات )اسالم ابراهيم سالم زويده٣١
المنوفية ( السادات )رمضان رشاد عبد الرؤف عبد القوى شاهين٣٢
المنوفية ( السادات )محمد عبد الرحمن عبد السالم عبد الرحمن٣٣
المنوفية ( السادات )احمد خلف احمد احمد٣٤

صفحة ٦٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )محمد احمد عبد الحميد احمد١
المنوفية ( السادات )طارق السيد ابو الحمد محمد٢
المنوفية ( السادات )محمد جمال محمد عبد الخالق٣
المنوفية ( السادات )شريف محمد احمد الشافعى الشافعى٤
المنوفية ( السادات )محمد حمدي علي سيد احمد الصبروت٥
المنوفية ( السادات )سالمة مرسى محمد السيوى٦
المنوفية ( السادات )طارق مرضى سعد عبد النبى سالم٧
المنوفية ( السادات )على عصمت على الجزيرى٨
المنوفية ( السادات )محمد فوزى محمد حسين مصطفى داغر٩

المنوفية ( السادات )ابراهيم رفعت عبد القوى عوض على١٠
المنوفية ( السادات )محمد سالم خميس مراجع١١
المنوفية ( السادات )احمد جمال عيد فرج١٢
المنوفية ( السادات )عبد القادر شحاته عبد القادر احمد١٣
المنوفية ( السادات )احمد حسام الدين حسنى حسانين١٤
المنوفية ( السادات )محمد طه شفيق يونس١٥
المنوفية ( السادات )شريف ميمى موفق عبد القادر بكوش١٦
المنوفية ( السادات )محمد عبد النبى سعد عبد النبى١٧
المنوفية ( السادات )احمد حمدى جالل السعدنى١٨
المنوفية ( السادات )احمد غانم عيسي الحاوي١٩
المنوفية ( السادات )احمد عبد الناصر احمد محمد٢٠
المنوفية ( السادات )محمود فتحي محمد علي٢١
المنوفية ( السادات )عبد الغنى عبد الوسيع عبد الهادى جمعه جابر٢٢
المنوفية ( السادات )احمد جمعة احمد عبد الجواد الشابورى٢٣
المنوفية ( السادات )عماد صالح عبد الرازق العيسوى٢٤
المنوفية ( السادات )احمد عبد الحليم عبدهللا احمد٢٥
المنوفية ( السادات )سيد محمود عبد المنعم رشوان٢٦
المنوفية ( السادات )خالد يحيي عبد هللا محمد عبد الاله٢٧
المنوفية ( السادات )محمد يحيي محمود القصير٢٨
المنوفية ( السادات )محمد حمدى محمد محمود عبد الحليم٢٩
المنوفية ( السادات )احمد توفيق عباس على٣٠
المنوفية ( السادات )محمد ناصف محمد ابراهيم٣١
المنوفية ( السادات )حسام مبروك عبد الخالق عامر٣٢
المنوفية ( السادات )ابراهيم مدحت عبد العزيز عبد الغفار الشاذلى٣٣
المنوفية ( السادات )محمد على عبد الوهاب عبده٣٤

صفحة ٦٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )خالد محمد مصطفى محمد١
المنوفية ( السادات )حسام الدين جابر صادق محمد قاسم٢
المنوفية ( السادات )راشد محمد راشد شلش٣
المنوفية ( السادات )محمود محمد جميل احمد محمد٤
المنوفية ( السادات )محمد فايز مرتاح سعد موسى٥
المنوفية ( السادات )السيد جمال عبد المقصود شاهين٦
المنوفية ( السادات )شبير عبد الحميد احمد محمد٧
المنوفية ( السادات )عماد حمدى صالح السيد عبده٨
المنوفية ( السادات )محمد ربيع عبد العظيم عز العرب شكر٩

المنوفية ( السادات )عالء الدين صبحى ابراهيم عالم١٠
المنوفية ( السادات )ضيف هللا عبد اللطيف عبد الخالق السيد النجار١١
المنوفية ( السادات )محمود محمد احمد عبد النبى١٢
المنوفية ( السادات )عبد هللا حمدى على عيسى١٣
المنوفية ( السادات )محمد نبيه رشاد السيد١٤
المنوفية ( السادات )احمد حلمى محمد مكى١٥
المنوفية ( السادات )عبد الرحمن عبد العزيز ابراهيم جعفر١٦
المنوفية ( السادات )محمد عيد ابراهيم الطبالوى١٧
المنوفية ( السادات )محمود محمد احمد القرش١٨
المنوفية ( السادات )محمد كامل عبد المنعم رضوان١٩
المنوفية ( السادات )محمود صالح على عبد القادر البكرى٢٠
المنوفية ( السادات )مؤمن عبد العظيم حسانين احمد٢١
المنوفية ( السادات )ايهاب محمود محمد محمد السيد٢٢
المنوفية ( السادات )حسين السيد محمد احمد مرسى٢٣
المنوفية ( السادات )احمد السيد احمد حسين٢٤
المنوفية ( السادات )احمد محمد السيد درويش٢٥
المنوفية ( السادات )شحاته نادى ابراهيم محمد السيد٢٦
المنوفية ( السادات )حسين حنفى محمد محمود٢٧
المنوفية ( السادات )احمد رجب سمسوم محمد٢٨
المنوفية ( السادات )محمد السيد سيف بدر٢٩
المنوفية ( السادات )محمد رافت رياض محمد٣٠
المنوفية ( السادات )علي محمود علي الزيات٣١
المنوفية ( السادات )محمد عبد الوهاب محمود عطوه حيدر٣٢
المنوفية ( السادات )وائل محمد ابو نوار بقارى٣٣
المنوفية ( السادات )عمرو محمد عرفات االبحر٣٤

صفحة ٦٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )تامر عبد هللا السيد يونس١
المنوفية ( السادات )عصام سمير توفيق حنا٢
المنوفية ( السادات )ابراهيم احمد ابراهيم ابو خليل٣
المنوفية ( السادات )محمود عبد المرضى عبد الحليم محمد٤
المنوفية ( السادات )احمد عاشور محمد مرسى عبد المجيد٥
المنوفية ( السادات )حسين اسماعيل حسين الغمراوى٦
المنوفية ( السادات )محمد حمدى عبد الحميد قابل٧
المنوفية ( السادات )عمرو محمد كامل على٨
المنوفية ( السادات )مينا ميخائيل لوندى جاد٩

المنوفية ( السادات )حسام ابراهيم محمد السيد عياد١٠
المنوفية ( السادات )زكريا محمد نجيب محمد عبد النبى هالل١١
المنوفية ( السادات )ايمن عبد الغفار محمد عبد الغفار١٢
المنوفية ( السادات )فادى الرومانى مهنى ايوب١٣
المنوفية ( السادات )اسالم محمد عبد النبى محمد١٤
المنوفية ( السادات )محمد احمد حلمى شاهين١٥
المنوفية ( السادات )اسالم محمد على عبد الرحمن١٦
المنوفية ( السادات )احمد محمد علي مصطفي١٧
المنوفية ( السادات )امجد احمد ابراهيم عبد الرحمن١٨
المنوفية ( السادات )محمد دسوقى محمد المغربى١٩
المنوفية ( السادات )محمد عادل محمد السعدنى٢٠
المنوفية ( السادات )محمد احمد فتحى عبد السميع٢١
المنوفية ( السادات )محمد ماهر محمد عثمان اباظة٢٢
المنوفية ( السادات )احمد رجب فتيانى الزهيرى٢٣
المنوفية ( السادات )عاصم ماهر محمد حسن٢٤
المنوفية ( السادات )عدنان ماهر محمد حسن٢٥
المنوفية ( السادات )عبد الاله احمد عبد الاله محمود عبده٢٦
المنوفية ( السادات )حامد محمود حامد احمد رشيد٢٧
المنوفية ( السادات )عبد الاله احمد صفوت محمد عمارة خليفة٢٨
المنوفية ( السادات )مصطفى محمد جاد هللا احمد٢٩
المنوفية ( السادات )محمد فتحى حسانين زهران٣٠
المنوفية ( السادات )حسن مجدى حسن مبروك٣١
المنوفية ( السادات )عبد هللا بكرى فتحى محمد الغزالى٣٢
المنوفية ( السادات )محمد عاصم محمد على طه٣٣
المنوفية ( السادات )معتز سيد عبد العليم محمود٣٤

صفحة ٦٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنوفية ( السادات )بيشوى جميل شحات ملطى خليل١
المنوفية ( السادات )احمد جمال انور الشنوانى٢
المنوفية ( السادات )حسن ايمن حسن عبد هللا الجيار٣
المنوفية ( السادات )احمد فيصل محمود جاد هللا٤
المنوفية ( السادات )محمود سعيد عبد السالم دبش٥
المنوفية ( السادات )محمد عبد هللا صبرى محمد٦
المنوفية ( السادات )احمد ماهر عبد النبى صقر٧
المنوفية ( السادات )شريف سمير حسن على الصبان٨
المنوفية ( السادات )السيد عبدهللا محمد علي بالسي٩

المنوفية ( السادات )حمزة غريبيل طايل رحيم١٠
المنوفية ( السادات )نادر احمد علي عويس١١
المنوفية ( السادات )مينا مختار مشرقى خليل١٢
المنوفية ( السادات )محمد صبحى عبد التواب مسعود١٣
المنوفية ( السادات )احمد حفنى امبابى حفنى١٤
طنطا Eاسماء عبد النبى السيد غانم١٥
طنطا Eشيرين اسامه عاكف احمد١٦
طنطا Eلبنى ايهاب السيد الميدانى١٧
طنطا Eرانا محمد لبيب محمود ابو عويشة١٨
طنطا Eعلياء احمد الهنيدى رضوان١٩
طنطا Eمى احمد محمد راضى٢٠
طنطا Eمى اكرم محمد سعيد السمالوى٢١
طنطا Eميرفت حامد عبد الفتاح شلبى٢٢
طنطا Eسلمى طلعت ابراهيم محمد٢٣
طنطا Eنجاة صالح مفرح خليل شهاب الدين٢٤
طنطا Eنرمين محمد وفيق سيد احمد رشوان فايد٢٥
طنطا Eايمان حسن ابو العنين محمود السمنودى٢٦
طنطا Eهاجر محمد مشرف احمد هنيد٢٧
طنطا Eمنة هللا السيد محمد جاد الحق٢٨
طنطا Eروان جمال الدين محمود سيد احمد مبروك٢٩
طنطا Eامنية محمد حافظ بيومى الدرينى٣٠
طنطا Eهبة هشام محمد المغربى٣١
طنطا Eمى انس محمد حلمى ابو الليل٣٢
طنطا Eليلى هشام رفعت محمد كتانة٣٣
طنطا Eسارة عبد الحكيم محمد كامل سليملن٣٤

صفحة ٧٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطا Eنجوان على الكومى يوسف ناصر١
طنطا Eدنيا محمد محمد الساخى٢
طنطا Eنسرين جمال محمد مرزوق٣
طنطا Eيارا محمد لبيب سالم٤
طنطا Eرغدا محمد لطفى السيد شهاوى٥
طنطا Eمنار عماد الدين عبد اللطيف محمد الشنوانى٦
طنطا Eسارة ابراهيم على على ماضى٧
طنطا Eنسمة طارق حسن عبده على الهيتمى٨
طنطا Eاروى عاصم احمد الخولى٩

طنطاياسمين طارق محمود الزواوي١٠
طنطاهاجر صالح سليمان الخربتاوى١١
طنطاسلوي محمد عبد العزيز عبد النبي١٢
طنطاهدير عبد السميع محمد عبد الحليم١٣
طنطااسراء سعد محمد رمضان الشافعى١٤
طنطاحسناء يوسف ابراهيم زيد١٥
طنطادينا اشرف محمد سعيد الشهداوى١٦
طنطابسمه عاصم على سالم١٧
طنطاحنان ابراهيم عبده عطية١٨
طنطاوئام عبد العزيز عبد العزيز الحشاش١٩
طنطالبني احمد محمد علي العسيلي٢٠
طنطادينا اسامة عزت رياض دبوس٢١
طنطاسمر رمضان محمد عثمان دحروج٢٢
طنطاايمان مصطفي مصطفي حسانين٢٣
طنطايمني امجد احمد زكي غرابه٢٤
طنطادعاء نجيب عبد اللطيف غلوش٢٥
طنطاهبه عصام توفيق متولى زيدان٢٦
طنطاعبير مصطفى عبد البارى ابو دياب٢٧
طنطاريهام احمد محمد الشافعى٢٨
طنطامها ياسين السيد عبد الحميد٢٩
طنطاجهاد السيد السيد القاضى٣٠
طنطاامل صالح عبد الجليل عبد الجواد٣١
طنطاسمر عبد الواحد السباعى االحول٣٢
طنطاميادة كريم نعيم محمد معزيه٣٣
طنطالميس محمد محمد السيد ابراهيم٣٤

صفحة ٧١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٢٣ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطاشيماء جمال موسى المحسناوى١
طنطاامينةالسعيد جالل عامر٢
طنطاشيماء صالح احمد حسين حجاج٣
طنطاايمان السيد السيد مصطفى االفندى٤
طنطاسمر محمد عبد الرحمن اسماعيل غالب٥
طنطازبيده عبد الصمد محمود العشرى٦
طنطااالء محمد صالح الدين مبروك غانم٧
طنطاشيماء سالمة كمال مهدى عزب٨
طنطااسالم محمد احمد الشرقاوي٩

طنطامى محمد على احمد حسنين١٠
طنطارانيا محمد عيد محمد حسين١١
طنطابسمة السيد عبد الرحمن عجيزة١٢
طنطادعاء ابراهيم عبد القادر اسماعيل العشرى١٣
طنطاهايدي ابو زيد احمد محمود١٤
طنطاهند ابو السعود محمد سعد١٥
طنطانهى محمود عبد المنصف عبد القادر١٦
طنطاهند احمد عبد الرحمن حسين محمد١٧
طنطاشيماء محمد فؤاد غازى حماد١٨
طنطابسنت محمد مندى عبد الكريم الجمسى١٩
طنطارضوى احمد ابو العمايم عبد المعطى سعيد٢٠
طنطافتحيه محمد محمود التيل٢١
طنطادينا ابراهيم ابراهيم سليمان ابو حامد٢٢
طنطااسماء عبد الفتاح رمضان دبور٢٣
طنطارنا عبد الرازق مصطفي شاهين٢٤
طنطاايه محمد على محمد النجار٢٥
طنطاايمان ماهر احمد حسن شعيب٢٦
طنطامنى عبد هللا سعد محمد عبد الرؤف ناجى٢٧
طنطااميرة بسيونى رفاعى محمود٢٨
طنطافاطمة فوزى محمد الصاوى السعدنى٢٩
طنطامروه حسونه حسين قريش٣٠
طنطاريم محمد عبد الجواد متولى كفافى٣١
طنطالمياء عادل توفيق ابراهيم الدسوقى٣٢
طنطاسميه محمود محمد عبد اللطيف عشيبه٣٣
طنطاامانى سمير اسماعيل ابو شنب٣٤

صفحة ٧٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطاايمان زكى زكى عبد المجيد عبد الرحمن الشرقاوى١
طنطاهناء السعيد عبد العال اسماعيل٢
طنطارغدة عبد الستار على ابراهيم على ايوب٣
طنطاياسمين ناجح محمد المرسي العاصي٤
طنطامروة على مصطفى على عبد اللطيف٥
طنطافاتن عادل محمود محمد غنيم٦
طنطاايمان توكل عبد الرؤف الشافعى٧
طنطانسرين عبد المنعم عبد هللا عامر٨
طنطامنة هللا طلبه محمد الرفاعى منصور٩

طنطاهدير ابراهيم امام عبد العزيز السيد١٠
طنطاايمان عصام محمود سالم١١
طنطاهند اسماعيل رمضان حسن خاطر١٢
طنطابانسية مختار عبد الحميد محمد صباح١٣
طنطاياسمين محمد سالمة عبد هللا١٤
طنطامنى عادل عبد العزيز محمد١٥
طنطاسارة محمد على متولى البدوى١٦
طنطانهله كامل احمد كامل النوام١٧
طنطاسهام نعمان محمد غازى١٨
طنطانجوى عبد المجيد عبد اللطيف عبد المجيد الحليبى١٩
طنطامارلين سمير فرج هرميله٢٠
طنطاحنان فكرى عسران عبد الفتاح النجار٢١
طنطااسماء السعيد فتوح محمد٢٢
طنطافايزة احمد عبد العاطى عبد العاطى٢٣
طنطاهاله سليمان محمد نصار٢٤
طنطارادا ابراهيم فضل منصور٢٥
طنطابسمة عبد العزيز عبد العزيز السيد٢٦
طنطااسماء عثمان حامد حامد الشهاوى٢٧
طنطافاطمة السيد محمود سيد احمد سعيد٢٨
طنطااميرة محمد قطب الدخميسي٢٩
طنطالمياء عبد الرحيم اسماعيل قنديل٣٠
طنطاسارة اسماعيل مصطفى على الرفاعى٣١
طنطارحمه حامد محمد نوفل ابو حطب٣٢
طنطانسمه حسن سعد رياض رياض درويش٣٣
طنطارانيا عبد الحفيظ يوسف عبد الجيد٣٤

صفحة ٧٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطامى احمد خليل حسن هراس١
طنطانرمين فوزى يوسف حسين٢
طنطافاطمة الزهراء حسين طلعت توفيق طلعت٣
طنطاهبه خيرى محمد الغرباوى٤
طنطاداليا رضا محمد زكريا المصرى٥
طنطاهدير مجدى عبد الغنى السنباطى٦
طنطاوفاء سعيد غازى البنا٧
طنطاشيماء جمال عبد الفتاح الجندى٨
طنطامروى مجدى عبد الواحد عبده بدوى٩

طنطازهرة فتح هللا صالح قاسم١٠
طنطارحاب احمد محمد العاصى١١
طنطاسماح جمال عبده رمضان١٢
طنطااالء عادل صبحي محمود ابو اسماعيل١٣
طنطاايمان صالح عبد العزيز ابراهيم عبده١٤
طنطاوالء محمد عبد العزيز زيدان١٥
طنطامى معوض البيومى الشرقاوى١٦
طنطااسماء سعيد عبد الفتاح عيسى١٧
طنطاشروق محمد جابر انور احمد سلطان١٨
طنطااسماء حلمى عطية شحاته١٩
طنطاهبه عبد المجيد عبد المجيد سليم٢٠
طنطاديانا محمد محمد غازى خليل٢١
طنطاسالى السيد امين بخيت٢٢
طنطانورا صالح ابراهيم الحسينى٢٣
طنطاهدير احمد اسماعيل محمد اسماعيل٢٤
طنطاهبه محمد محمد الشعراوى٢٥
طنطاالهام فتح محمد سيد احمد الرفاعى٢٦
طنطاايه النبوي عبد الظاهر النجار٢٧
طنطااالء السيد عبد الرؤف محمد داود٢٨
طنطاايمان محمد محمود الغايش٢٩
طنطاياسمين  الشافعى ابراهيم على الشافعى٣٠
طنطامى محمد رضا حسان دراز٣١
طنطاشيماء حمزة حسين البردويل٣٢
طنطا Eعالء شعبان عبد الرحمن موسى خضر٣٣
طنطا Eاحمد سمير ابراهيم سالم٣٤

صفحة ٧٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطا Eمحمد محمود السعيد القطاوى١
طنطا Eمحمد عبد اللطيف محمد احمد٢
طنطا Eاحمد صالح الدين عبد العزيز على عنتر٣
طنطا Eمحمد عباس عبد العزيز الحلوجى٤
طنطا Eمحمد شفيق عبد الجواد مندور٥
طنطا Eاحمد سعد حسينى مندور٦
طنطا Eمصطفى محمد عبد اللطيف جاب هللا شنيش٧
طنطا Eمصطفى احمد رمضان ابو شادى٨
طنطا Eحمدى محمد نجيب عبد الباعث شلبى٩

طنطا Eابراهيم السيد البسيونى الزينى١٠
طنطاهشام حسين على الكيالنى١١
طنطامصطفى عبد اللطيف رسمى محمد عزت١٢
طنطامحمد ابراهيم سليمان ابراهيم الطراوى١٣
طنطاشعبان جابر عبيد سليمان١٤
طنطاعلى عماد محمد مصرى١٥
طنطامحمود صبحى محمد عبد اللطيف١٦
طنطاماهر رمضان مسعود عبد الغنى١٧
طنطامحمد فرج محمد عبد هللا١٨
طنطااحمد على رميح السماحى١٩
طنطارضا كامل عبد هللا ابو سيف٢٠
طنطاعلى سعد رضوان محمود سعد٢١
طنطاطارق اسماعيل عمر محمد يوسف٢٢
طنطامحمد فتحى سعيد العزبه٢٣
طنطامحمد لملوم عنتر حسام الدين٢٤
طنطامحمد اشرف محمد حامد ابو اسماعيل٢٥
طنطاابراهيم محمود احمد طه٢٦
طنطازاهر احمد حسين زاهر٢٧
طنطاعلى السيد على فهمى الحداد٢٨
طنطاياسر فريد ابراهيم عقل٢٩
طنطاطارق محمد حمدين اسماعيل جبر٣٠
طنطافادى سمير احمد امين٣١
طنطااسالم صبحى محمد عبد الغفار٣٢
طنطامحمد منير ابراهيم محمد فرج٣٣
طنطاعلى ناصر حمدين محمد٣٤

صفحة ٧٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطامحمد احمد محمد عبد الحميد صالح١
طنطامحمود سعد مبروك الدله٢
طنطاحمادة ابراهيم محمود اسماعيل٣
طنطامحمد حلمى انور حسين قنديل٤
طنطاسمير صبرى عبد العزيز عبد اللطيف٥
طنطااحمد موسي سليمان ابراهيم٦
طنطامحمود السعيد بسيونى النجار٧
طنطاحماده خالد محمد الصافى حبيب٨
طنطامحمد عالم محمود العقدة٩

طنطاابراهيم هارون محمد الطراوي١٠
طنطامدحت محمد يوسف محمد يوسف االطرش١١
طنطااسالم محمود حسن نصار١٢
طنطارامى محمد منصور الشناوى١٣
طنطااحمد محمد عبد الرحمن المستكاوى١٤
طنطاحمدى حسن ابراهيم عبد العال١٥
طنطااحمد عبد المنعم فتحى عبد المنعم١٦
طنطامحمد محمد فتحى الجندى١٧
طنطامحمد محمد حسنين عبد المعطى١٨
طنطاسامح ابراهيم عبد العزيز مسعود١٩
طنطااحمد حمدى عبد المطلب محمود٢٠
طنطاكمال فتحى صالح محمد سعد هللا٢١
طنطاسعيد عبد المنصف محمد بيومى٢٢
طنطاهشام حسن حسن جمعه يوسف٢٣
طنطامحمود السعيد فؤاد السيد٢٤
طنطارامى حسين احمد السيد٢٥
طنطاعبد المجيد خيرى عبد المجيد ابوحطب٢٦
طنطاعبد الفتاح شبل عبد الفتاح عصر٢٧
طنطامحمد عبد العزيز محمد عبد العزيز٢٨
طنطااحمد مسعد على عبد الحميد حلوسة٢٩
طنطااحمد يوسف غازى يوسف الشرقاوى٣٠
طنطاماجد محمد ابراهيم رشوان عطا٣١
طنطاابراهيم حسن محمد عرفة٣٢
طنطاهانى عبده قصد عبد الحميد قشقوش٣٣
طنطاسعد عماد محمد مصرى٣٤

صفحة ٧٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطازياد مصطفى حامد محرم١
طنطاابراهيم صبرى محمد المنياوى٢
طنطاشريف محمد اسماعيل محمد ابو عسل٣
طنطاعامر محمد سيف منصور٤
طنطااحمد محمد حسن حجازى٥
طنطامحمد حلمى ابراهيم الكحيلى٦
طنطاعمر عادل عيد عطية بالل٧
طنطامحمود ابراهيم عبد العزيز عبد هللا الساخى٨
طنطااحمد نصر على محمد محمد٩

طنطاابراهيم فتح هللا ابراهيم شحاته١٠
طنطامحمد سالم على سالم محمد هيبة١١
طنطااحمد عبد الخالق اسماعيل غنيم١٢
طنطاعمرو سعيد عبد هللا محمد مصطفى١٣
طنطامحمد محمود محمد عبد اللطيف عيد١٤
طنطااحمد محمد خير الدين خليفة خير هللا١٥
طنطاحسام رمزى صدقى طوسون١٦
طنطامحمد حمدى محمد عبد الكريم العشرى١٧
طنطااشرف السيد عبد الوكيل عباده خطاب١٨
طنطايس مجدى عبد المعطى النوحى١٩
طنطامسعد مصطفى على عيد عالم٢٠
طنطامحمود محمد عبد هللا عبد العزيز شاهين٢١
طنطاهشام فخرى على ابراهيم ابو طبل٢٢
طنطااحمد رافت السيد مسلم٢٣
طنطاعبد المولى سالمه عبد المولى االنصارى٢٤
طنطارامى على عبد الكريم عبد الرازق سالم٢٥
طنطاعبد هللا مصطفى ابراهيم السيد الفقى٢٦
طنطاابراهيم محمد عبد الجليل السيد٢٧
طنطااكرم شحاتة محفوظ البريدي٢٨
طنطاايمن شوقى شحاتة عوض عبيد المغازى٢٩
طنطارضا عوض عبد المحسن عوض ندا٣٠
طنطاعمرو خالد جمعة غنيم غنيم٣١
طنطااحمدعبد الرءوف السيد محمد٣٢
طنطاصفيان محمد مصطفى صالح المكاوى٣٣
طنطامحمد خيرى عبد العزيز رجب٣٤

صفحة ٧٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٣/٢٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطامحمد عبد المنعم محمد علي هباله١
طنطاابراهيم سمير علي علي البغدادي٢
طنطامحمود السيد بدير جبر خاطر٣
طنطااحمد محمد رمضان حجازى٤
طنطاشادى محمد عدلى احمد الشرقاوى٥
طنطاالسيد فوزى محمد محمد الجزار٦
طنطارمضان عوض محمد عوض زين العابدين٧
طنطامحمود حسام الدين عالم السعيد عالم٨
طنطامحمد احمد توفيق محمد الهلباوى٩

طنطااسماعيل احمد بدر محمد عبد الحميد١٠
طنطاوسام عدلي محمد شعبان١١
طنطامحمد حموده ابراهيم شعبان١٢
طنطامحمود جابر عزقالنى احمد١٣
طنطاعبد السالم على محمد غنيم١٤
طنطاايمن سيد احمد محمد سيد احمد داود١٥
طنطاايهاب فهمى فهمى درويش الصعيدى١٦
طنطامحمد رمضان عبد النعيم محمد احمد دنقل١٧
طنطاحسين السعيد على يوسف سالم١٨
طنطاابراهيم السعيد عبد الصمد ابو غنيمه١٩
طنطامحمود محمد ابراهيم حسين الخضراوى٢٠
طنطااحمد كامل مختار فرج عقبه٢١
طنطامحمد سمير ابو الفتوح شومان٢٢
طنطاسعد مصباح بركات احمد ابو زيد٢٣
طنطامحمد عالء الدين ابراهيم على البدرى٢٤
طنطامحمد مصطفى فتحى عباس٢٥
طنطاعبد اللطيف ابراهيم عبد اللطيف طلبة داود٢٦
طنطاحازم خالد خميس عبد الفتاح ابو احمد٢٧
طنطارزق الشناوى امين نشوان٢٨
طنطاعلى نصر صالح اسماعيل عبد النبي٢٩
طنطارمضان رجب عوض عوض عطية٣٠
طنطادرباله عبد الفتاح درباله يوسف٣١
طنطامحمود احمد على عبده٣٢
طنطاهشام محمد عماد كامل حجاج٣٣
طنطامحمد خيرى محمد رسالن مبارك٣٤

صفحة ٧٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطااحمد محمد محمد اسماعيل عامر١
طنطامحمود ابراهيم عبد اللطيف عز الدين٢
طنطاهانى سعيد السيد شرف٣
طنطااحمد جمال بكر احمد فرج٤
طنطامحمد  السيد محمد السعيد عطوة محمد٥
طنطافارس محمد الكومي عبد الرحمن خضر٦
طنطاصفوت عبد العليم اسماعيل قنديل٧
طنطااحمد محمود محمد عبد ربه دعبس٨
طنطامحمد مجد الدين احمد محمد الشرقاوي٩

طنطامحمد عبد السالم عبد المجيد محمد القرنشاوى١٠
طنطامحمد محمود عوض عبد الفتاح١١
طنطاوائل عمر البواب حموده١٢
طنطامحمود مصطفى حسين احمد رجب١٣
طنطااحمد مدحت عبد الواحد ضبيش١٤
طنطامنتصر رمضان عبده عبد القوى بظاظو١٥
طنطامحمد السيد عيد بسيونى العيوطى١٦
طنطاحماده رزق رزق على محمد١٧
طنطامحمود احمد رجب طلب قاسم١٨
طنطامحمد احمد محمد فتح هللا فايد١٩
طنطااحمد محمد احمد محمد ابو الهيثم٢٠
طنطااحمد يسري عواد جبر قاعود٢١
طنطامصطفى ابراهيم على الرشيدى٢٢
طنطاعمرو فاروق ابو اليزيد احمد ابو عيطة٢٣
طنطايوسف عبد الفتاح يوسف ابراهيم٢٤
طنطامحمد احمد محمد احمد عمار٢٥
طنطاابراهيم محمد عبد الجواد حسن٢٦
طنطااحمد محمد وجيه عبد المنعم محمد جاد شنيشن٢٧
طنطامحمود ابراهيم محمد الفقى٢٨
طنطاحسام احمد ابراهيم احمد حجازى٢٩
طنطاسامح ابو المجد ابراهيم منصور٣٠
طنطافرج محمد عبد العزيز السلكاوى٣١
طنطاابو بكر السيد عوض رزقه٣٢
طنطاابراهيم بدير مهدى غالب٣٣
طنطامصطفى احمد محمد حافظ موافى٣٤

صفحة ٧٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطاياسر محمد مهدى فتح هللا مندور١
طنطااحمد السيد خليل دميس٢
طنطامحمد حمدى عبد النبى سالم٣
طنطااحمد كمال على يعقوب٤
طنطااحمد سمير عبد الغنى محمد صالح٥
طنطامحمد على السيد مصطفى٦
طنطااسالم لطفى محمد مرشدى خاطر٧
طنطااحمد راغب الصافي راغب٨
طنطامحمد صالح زكريا محمود٩

طنطاصالح احمد السيد تاج الدين محمد القنجه١٠
طنطااحمد عبد الغفار الدسوقى حمده١١
طنطامصطفى محمد السعيد عبد الحافظ١٢
طنطامصطفى حسين عبد الحميد فراج عبد البر١٣
طنطاأحمد متولى بسيونى محمد إدريس المناخلى١٤
طنطاكريم محمد كامل محروس ابو حسين١٥
طنطامحمد سمير عبد اللطيف ابراهيم احمد١٦
طنطامحمد سعيد زين العابدين محمد١٧
طنطامحمد عاطف محمد محمد فرج١٨
طنطاطاهر فتحى حسانين بكر١٩
طنطااحمد محمد دسوقى عبد العزيز الجيزاوى٢٠
طنطااسالم طه عبد الغنى على الهوارى٢١
طنطامحمد السيد مكايد الصافى٢٢
طنطايوسف مسعد يوسف هالل٢٣
طنطاعبد الرحمن محمد عبد المنعم٢٤
طنطااحمد السيد ابو صالح موسى٢٥
طنطامحمود احمد بندارى العزه٢٦
طنطااحمد فؤاد البرعى عامر٢٧
طنطامحمد عبد اللطيف محمد مبروك قنديل٢٨
طنطااحمد محمد الصافى محمود جويلى٢٩
طنطامصطفى محروس احمد زين الدين٣٠
طنطاعالء عبد السالم سليمان حموده٣١
طنطااحمد رشاد عباس نصر الدين٣٢
طنطامحمد يحيى زكريا نعمان٣٣
طنطاضياء عبد الفتاح عبده عليبه٣٤
طنطامحمد جمال عبد الحميد حامد غنيم٣٥

صفحة ٨٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

طنطامحمود صالح محمد بعيص١
طنطااحمد محمد احمد محمد عامر التمساحى٢
طنطاعلى عوض منصور عطية٣
طنطااسالم جمال حسانين ضيف٤
طنطامحمد جمعة احمد محمود عبد الدايم٥
طنطااحمد اسماعيل محروس احمد ابو سالمة٦
طنطااحمد عبد الشافى محمد الغنام٧
طنطااحمد محمد عبد الحكيم محمد حجازى٨
طنطامصطفى فوزى محمد عبد السالم ابو العز٩

طنطاعاطف يحي زكريا محمد الرامي١٠
طنطامحمود عاطف احمد لطفى عبد القادر١١
طنطاطارق سامى عبد السالم السيد١٢
طنطااحمد عبد الحميد احمد عمرو١٣
طنطامصطفى مشهور مصطفى غالى١٤
طنطااحمد الرفاعي صبحي محمد١٥
طنطااحمد زغلول عبد المنعم السيد الفخرانى١٦
طنطااحمد محمد محمود الفار١٧
طنطااسالم على زكريا مصطفى١٨
طنطاجمعه مسعود الصافى الجبالى١٩
طنطااحمد ماهر سعد الدين قنديل٢٠
طنطامصطفى محمد ماهر تركى٢١
طنطاعطيه محمد مصطفي الزيبق٢٢
طنطاعمر يسرى سالم مسلم٢٣
طنطامحمد احمد فتح هللا احمد السباعى٢٤
طنطامحمد جمال رشاد سالمة٢٥
طنطااحمد ابراهيم فتحى امين عيد٢٦
المنصورة Eميادة على حسن على المرسى٢٧
المنصورة Eندا ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم عنان٢٨
المنصورة Eاية محمد عبد اللطيف فرحات٢٩
المنصورة Eسمر عبد العزيز عبد العزيز فرحات٣٠
المنصورة Eامينة حسين احمد طه محمود٣١
المنصورة Eمى محمد احمد كسيره٣٢
المنصورة Eفاطمة محمد هاشم حسين احمد الهجرسى٣٣
المنصورة Eامانى شفيق محمد محمد عبد البر٣٤

صفحة ٨١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورة Eوالء مصطفى ابراهيم سند شوشه١
المنصورة Eأمنية محمد عزمي محمد مرسي الجبالي٢
المنصورة Eنورهان الهادى السعيد عرفة حسب النبى٣
المنصورة Eانجى احمد محمد جمعة الغيطى٤
المنصورة Eسلمى ايمن حمزه زين العابدين٥
المنصورة Eساره محمد السعيد محمد عبد العزيز٦
المنصورة Eسالى جمعه حسين ابو الفضل حالوه٧
المنصورة Eنورا صالح الدسوقى عطيه٨
المنصورة Eنورا محمد ابراهيم سند شوشة٩

المنصورة Eمنى هشام مصطفى كامل محفوظ١٠
المنصورة Eندى اسماعيل عبد الجليل حواس١١
المنصورة Eنورهان محمد فؤاد حسن على الشربينى١٢
المنصورة Eنسمة صالح السعيد التهامى١٣
المنصورة Eاالء سعد ابو الفتوح قاسم حرب١٤
المنصورة Eلينه محسن عبد الحميد عطية عوضين١٥
المنصورة Eدينا احمد عبد الرءوف المغربى١٦
المنصورة Eجيالن عاطف ابراهيم واصل١٧
المنصورة Eياسمين محمود عبد الرازق مصطفي البلتاجي١٨
المنصورة Eمريم ممدوح احمد محمد شلبي١٩
المنصورة Eامال حسن على ابو زهرة٢٠
المنصورة Eدينا ماهر عبد الرازق حامد جمعه٢١
المنصورة Eساره عادل صابر ابو العنين عيسى٢٢
المنصورة Eدنيا محمد ابراهيم محمد سرور٢٣
المنصورة Eرغده محمد عبد العزيز احمد فرحات٢٤
المنصورة Eايه عبد الرءوف القصبي الدسوقي السحت٢٥
المنصورة Eهبة عادل محمد احمد صقر٢٦
المنصورة Eمى السيد العدل عوض ابو العباس٢٧
المنصورة Eرشا اسامه حسن محمد احمد رضوان٢٨
المنصورة Eاميرة محمود عبد الحميد الشربينى جمعة٢٩
المنصورة Eشيماء مصطفى سامى احمد احمد٣٠
المنصورة Eسمر على محمد صالح٣١
المنصورة Eريم محمد المهدى السيد عبد الال٣٢
المنصورة Eرنا عونى العجمى مصطفى زين الدين٣٣
المنصورة Eاميره احمد ايسر محمد القاضى٣٤

صفحة ٨٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورة Eرضوى محمد على عبد الوهاب محمد١
المنصورة Eرغده حسن ابراهيم علي الساعي٢
المنصورة Eنانسي السيد عبد العزيز السيد البيلي٣
المنصورة Eفاطمة يوسف ابراهيم عبد القادر الجاغوص٤
المنصورة Eسالى سعد عبد الحميد عبد العزيز فرحات٥
المنصورة Eندي االمام محمد محمد العيسوي٦
المنصورة Eهاله محمد محمد محمد محمد كشك٧
المنصورة Eنورا اسماعيل اسماعيل الديسطى٨
المنصورة Eنورهان السيد عمر عمرو اسماعيل٩

المنصورة Eشيماء مجدى محمد محمد عيسى١٠
المنصورة Eنورهان محمد عبد الحميد السيد ناصر١١
المنصورة Eايمان اشرف مصطفى السعيد ابو النعاس١٢
المنصورة Eفاطمة مصطفى ابراهيم محمد١٣
المنصورة Eندى هانى على هانى البكرى١٤
المنصورة Eايه محمد عبد الحليم ابراهيم الشاعر١٥
المنصورة Eاسماء محمد عبد الحكيم علي مطاوع١٦
المنصورة Eاريج محمد ياسر محي الدين محمد الشاذلي١٧
المنصورة Eنورهان محمد عزيز محمد اسماعيل١٨
المنصورة Eتغريد محرز محمود محمد بكر١٩
المنصورةامانى محمود محمد محمد حسن٢٠
المنصورةاسماء جميل عبد ربه ابراهيم٢١
المنصورةنهى زينهم عطيه الديسطى سويدان٢٢
المنصورةخلود جمال ابراهيم ابراهيم خضير٢٣
المنصورةوسام عبد المنعم محمد على السن٢٤
المنصورةايه مكرم احمد دويدار٢٥
المنصورةايمان يحى بدران عبد الهادى٢٦
المنصورةدينا رفعت محمد الكفراوى٢٧
المنصورةسحر ابراهيم زيدان الحمادي٢٨
المنصورةغدى عالء عبد العزيز عبد المعطى الهوارى٢٩
المنصورةرضوى محمد بهاء الدين عبد الحميد السيد٣٠
المنصورةبسمه زكريا عبد المولى السيد رمضان٣١
المنصورةسمر جمعه رزق عمر٣٢
المنصورةباسمه احمد محمود الحسينى٣٣
المنصورةمى محمد عبد المعبود حسن الطنطاوى٣٤

صفحة ٨٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٣/٢٧ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةرندا العبيدى فاروق العبيدى صبح١
المنصورةامال فؤاد منصور محمود٢
المنصورةايمان ابراهيم محمد ابراهيم على حمودة٣
المنصورةهاجر سعد محمد الوهدان٤
المنصورةايمان رزق هاشم المرسى بكرى٥
المنصورةنسمة جمال ابرايم محمد خطاب٦
المنصورةمنى عبد العظيم السعيد بهجات٧
المنصورةمى فؤاد محمد ابراهيم ابو الحسن٨
المنصورةالسيده احمد سيد عبد العال٩

المنصورةايناس حسن احمد احمد الشين١٠
المنصورةنها رمضان االزمازى السيد على شرف الدين١١
المنصورةياسمين محمود عمر احمد سراج الدين١٢
المنصورةاسماء تايب محمد كرات١٣
المنصورةسلوى ناجى محمد حرحش١٤
المنصورةدينا محمد وهبه عوض السروى١٥
المنصورةامانى احمد موسى محمد عدس١٦
المنصورةسميره عبد السالم عزب محمد اسماعيل١٧
المنصورةمني عطية عبده جاد عبد الرحمن١٨
المنصورةساره عبد البديع محمد محمد الجعيدى١٩
المنصورةابتسام محمود ابو الوفا حسين داود٢٠
المنصورةاالء سمير رفعت معوض احمد طه٢١
المنصورةمها قنديل الطنطاوى سالم قنديل٢٢
المنصورةاسماء محمد عبد هللا حسن عالم٢٣
المنصورةرودينا اكمل كمال عبد المجيد منيسى٢٤
المنصورةعائشة سعد محمد محمد الشربينى٢٥
المنصورةنيفين صالح الدين عبد الحميد احمد النحاس٢٦
المنصورةنعمت الوردانى عباس حافظ٢٧
المنصورةايمان شريف حسن عبد هللا شادى٢٨
المنصورةسالى محمد عبد القادر اسماعيل حطب٢٩
المنصورةكفاية على محمد على السيد٣٠
المنصورةنجوى ابراهيم عبد الغنى عبد الغنى٣١
المنصورةسمية محمد الهادى انور زغلول الحمادى٣٢
المنصورةاميره ممدوح عبد التواب على خضر٣٣
المنصورةايمان احمد حلمى ابراهيم جبر٣٤

صفحة ٨٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةسمر محمد محمد الشحات بغدادى١
المنصورةسمر السيد جبر محمود٢
المنصورةايه عادل عباس السيد حبيب٣
المنصورةبسمه محسن عبد الفتاح متولى سرحان٤
المنصورةنرفانا خالد احمد محمود الريس٥
المنصورةهالة عبد المنعم سامى حامد العجوز٦
المنصورةاميرة زاهر حسين شحاته زاهر٧
المنصورةمروه ممدوح محمد علي السني٨
المنصورةلمياء حمزه مصطفى السيد سليمان٩

المنصورةزينب عماد الدين السيد عبد هللا بدر١٠
المنصورةاالء احمد محمد على البيه١١
المنصورةسماح رضا متولى عبد هللا البيومى١٢
المنصورةاسماء التابعى مسعد الشافعى١٣
المنصورةنورا وفيق محمد ابو العطا١٤
المنصورةداليا السيد محمد محمد البرماوي١٥
المنصورةايمان عبد العليم بسيونى على١٦
المنصورةشيماء احمد على المرسى١٧
المنصورةداليا احمد توفيق على عمر١٨
المنصورةمنى سعد مصطفى عبد الفتاح١٩
المنصورةمروه متولى فؤاد ابو المعاطى٢٠
المنصورةشيماء محمد بسيونى احمد٢١
المنصورةداليا ممدوح عبد الرحمن عبد هللا٢٢
المنصورةهاله خالد احمد الوصيفى٢٣
المنصورةايه عبد الفتاح فتحى محمد شهاب٢٤
المنصورةموده عبد هللا سعد غنام٢٥
المنصورةبسمه السيد مصطفي عبد الفتاح غيث٢٦
المنصورةخلود احمد عبد الحميد محمد هويدى٢٧
المنصورةاسماء عبد الرازق السيد مصطفى٢٨
المنصورةفايزة عباس احمد عباس٢٩
المنصورةهاجر مصطفى مصطفى محمد صقر٣٠
المنصورةمى احمد عبد البارى صقر٣١
المنصورةرنا عادل محمد عبد هللا العالوى٣٢
المنصورةايه سرى محمد ابراهيم عزيزة٣٣
المنصورةانجى عصام عبد الحليم محمد منصور٣٤

صفحة ٨٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةيارا محمود السيد ابراهيم ابو العباس شادى١
المنصورةسمر علي محمد علي الطلخاوي٢
المنصورةهدير خالد عبد الرحمن احمد٣
المنصورةاسراء ابراهيم صالح ابراهيم متولي٤
المنصورةايه ممدوح عبد الملك حافظ مرزوق٥
المنصورةسارة حلمى على فودة٦
المنصورةميادة محمود حسن عبد اللطيف منصور٧
المنصورةندى على منصور على رجب الغزاوى٨
المنصورةنهال طاهر محمود عبد الرازق عبد العال٩

المنصورةمنى عبد الوهاب عبد الباقى الدسوقى١٠
المنصورة Eمحمود عبد المنعم محمد ابراهيم العفانى١١
المنصورة Eايهاب محمد المرسى عبد الحميد ابو النور بدران١٢
المنصورة Eمحمد مجدى فهيم الشربينى اسحاق١٣
المنصورة Eحسن محمود توفيق سالم البسيونى١٤
المنصورة Eعلى محمد على الشافعى١٥
المنصورة Eاحمد جمعه يوسف السيد عبد ربه١٦
المنصورة Eاسامة محمد عبد المجيد الكيالنى احمد١٧
المنصورة Eحسام عبد القادر عبد القادر زايد١٨
المنصورة Eمصطفى عماد عبد الغنى حامد خفاجى١٩
المنصورة Eاسالم مصطفى عنتر السيد سلطان٢٠
المنصورة Eصالح الدين احمد محمد زهران٢١
المنصورة Eاحمد امين محمد امين الطرابيلى٢٢
المنصورة Eاسالم عوض عبد العزيز عوض مصطفى٢٣
المنصورة Eمحمود محمد سامى منصور عبد الهادى٢٤
المنصورة Eالسعيد عبد المنعم السعيد محمد المنباوى٢٥
المنصورة Eاحمد علي منصور عبد الفتاح٢٦
المنصورة Eمحمد سعد عزيز محمد٢٧
المنصورة Eمحمود السعيد زكى هالل احمد٢٨
المنصورة Eمحمد عالء محمد صالح حنيجل٢٩
المنصورة Eمحمد ايمن مصطفى خليفة٣٠
المنصورة Eمحمد عبد العزيز ابراهيم مصطفى٣١
المنصورة Eمحمد جمال محمد توفيق الشرباصى٣٢
المنصورة Eمحمد خالد على عثمان٣٣
المنصورة Eاسامه محمد سعد رمضان محمد٣٤

صفحة ٨٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورة Eمحمد احمد السعيد محمد عبد العزيز الشربينى١
المنصورة Eمحمد محمود احمد صقر٢
المنصورة Eعبد الرحمن محمد تامر احمد االتربى٣
المنصورة Eمحمد ابراهيم الديدامونى سليط٤
المنصورةاحمد حلمى رضوان على رضوان٥
المنصورةاحمد عادل السيد عبد هللا مبروك٦
المنصورةابراهيم حمدى محمد مسلم٧
المنصورةاحمد جمال السيد السيد القناوى٨
المنصورةبهاء شوقى فتحى العشرى٩

المنصورةاحمد المغربى مصطفى زيد١٠
المنصورةحسن محمد حسين سالم١١
المنصورةالسعيد سميح محمد ابراهيم ابو النصر١٢
المنصورةمحمد جمال عبد هللا السيد الخولى١٣
المنصورةمحمد زكريا على عبد العليم ضاهر١٤
المنصورةمحمد على محمد الصيص١٥
المنصورةمحمد رضا محمد المغربى الزاهد١٦
المنصورةاحمد عزمى يعقوب مسعد فلفل١٧
المنصورةمحمد مختار مختار ابو العنين١٨
المنصورةالسيد سعد ابراهيم عبد هللا الصدا١٩
المنصورةكريم محمد ابراهيم السيد ابو حليمة٢٠
المنصورةمصطفى صالح عبد الرازق محمد غانم٢١
المنصورةالسيد محمد السيد ابراهيم الدخيلى٢٢
المنصورةاحمد منصف صالح الدين صالح فايد٢٣
المنصورةمحمد فرج عبد الرحيم عبد الرحمن مصطفى٢٤
المنصورةاحمد احمد محمد عيسى٢٥
المنصورةعالء عبد النعيم عبد الحافظ عبد الناصر٢٦
المنصورةعبد الحفيظ محمد صالح عبد الحفيظ٢٧
المنصورةمحمد عطيه يوسف ابراهيم٢٨
المنصورةمحمد محمود عبد العظيم ابو العز٢٩
المنصورةموسى مصطفى كامل حسانين الديب٣٠
المنصورةحسن صالح حسن البحيرى٣١
المنصورةمحمد السيد حسن عيسى٣٢
المنصورةرزق محمد رزق محمد على٣٣
المنصورةنادر محمود محمد ابو شحاته٣٤

صفحة ٨٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةمحمد جمال زكى السيد عمارة١
المنصورةخالد نبيه محمد ابراهيم محمد٢
المنصورةسالم السيد يوسف يوسف٣
المنصورةالسيد احمد السيد ابراهيم٤
المنصورةعمرو عبده يوسف محمد الشرباصى٥
المنصورةعمرو يسرى السيد احمد ابراهيم على عبد ربه٦
المنصورةعبد الناصر محمد عبده ابورحمه٧
المنصورةعزت البادى ابو خليل محمد عبد الخالق٨
المنصورةاحمد اسماعيل عبد المنعم رزق٩

المنصورةابو بكر محمد عبد الحميد الزكى دسوقى١٠
المنصورةمحمد طه على طه الغوالبى١١
المنصورةمصطفى عبده محمود عبده١٢
المنصورةابراهيم الدسوقى ابو الفتوح القصبى١٣
المنصورةعمر عبد العزيز فريج عبد العزيز١٤
المنصورةاحمد حماده محمد عطية القواس١٥
المنصورةمحمد ابو العز ابو العز عبد الحليم ابو العز١٦
المنصورةمحمد صبرى السعيد عبد السالم١٧
المنصورةمجدى احمد الشربينى ابراهيم١٨
المنصورةايهاب محمد عبد الفتاح جاد هللا١٩
المنصورةحمادة يونس الشحات يونس محمد حامد٢٠
المنصورةمحمود السيد اسماعيل المصلحى صالح٢١
المنصورةابراهيم حسن مختار مصطفي الفيومي٢٢
المنصورةمحمد عبدهللا السادات المحالوي٢٣
المنصورةالسيد ابراهيم الدسوقى ابراهيم٢٤
المنصورةعبد الرحمن عادل مصطفى مسعد الكفافى٢٥
المنصورةعالء شكرى بدر البيلى٢٦
المنصورةمحمد جمال محمود بدر٢٧
المنصورةسامح كامل كامل العدل٢٨
المنصورةمحمد عبد الوهاب عبد الحميد عبده٢٩
المنصورةمحمود احمد عبد البصير احمد٣٠
المنصورةسامح رشدى عبد ربه حسن٣١
المنصورةحافظ محمد حافظ محمد الطويله٣٢
المنصورةمحمد نجاح عرفات عبد الفتاح٣٣
المنصورةمحمود حسنى محمد خليل٣٤

صفحة ٨٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةاحمد اسماعيل عبد الباقى احمد١
المنصورةمحمد زكريا مسعد الخضرى٢
المنصورةاحمد السعيد احمد محمد عويضه نجم٣
المنصورةعالء لبيب محمد يوسف عاشور٤
المنصورةمحمد سامى محمد عوض عليوه٥
المنصورةمحمود محمد محمود نادر ابراهيم٦
المنصورةاحمد رمضان الفرغلى احمد٧
المنصورةعبد هللا على على البسطويسى٨
المنصورةاسالم محمد مجاهد مصطفي قضا٩

المنصورةمحمد عبده السيد محمد عريض١٠
المنصورةمحمد والي فؤاد عبده سالم١١
المنصورةيوسف محمود الشحات ابراهيم خيره١٢
المنصورةاحمد ياسر احمد عالم١٣
المنصورةاحمد محمد احمد طلبة منصور١٤
المنصورةاحمد احمد عبد الباقى احمد١٥
المنصورةاحمد السعيد محمد السيد درويش١٦
المنصورةمدحت ميشيل مرقص رزق١٧
المنصورةمحمد عادل محمد محمد موسى١٨
المنصورةمحمد محسن محى الدين السيد البرعى١٩
المنصورةمحمد محمد محمد الشربينى عاشور٢٠
المنصورةمحمود عبد الرحمن عبد المقصود عبد الهادى كشك٢١
المنصورةمحمد مصطفى عبد العال مصطفى٢٢
المنصورةانس محمد عثمان محمد حسن٢٣
المنصورةاحمد محمد محمد رمضان٢٤
المنصورةاحمد يوسف بدير علي٢٥
المنصورةهانى ابو العز الباز شلبى محمد المتولى٢٦
المنصورةمحمد محمود وصفى على٢٧
المنصورةاحمد حسن محمود ضلول٢٨
المنصورةاحمد اسامة محمد عمر المدنى٢٩
المنصورةمحمد الرفاعى بدوى على الشامى٣٠
المنصورةابراهيم العشماوى محمد راجح العشماوى٣١
المنصورةاحمد سعود البسيونى اسماعيل٣٢
المنصورةخالد عاطف محروس عبد الواحد احمد سالم٣٣
المنصورةخالد محمد عبد المولى محمد الدغيدى٣٤

صفحة ٨٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٣/٢٩ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةمحمد الحسينى محمود سيد احمد١
المنصورةاحمد خاطر حسن محمد عبد العاطي٢
المنصورةمحمد زينهم عبد السالم عبد الجواد٣
المنصورةمحمد منصور محمد مسعد المتولى صقر٤
المنصورةمحمد فيصل سالمه عبد اللطيف نوفل٥
المنصورةالسيد حسين ابراهيم حسين٦
المنصورةمحمود يحيى زكريا جوهر٧
المنصورةاحمد محمد المتولى محمد عبد العال٨
المنصورةاسالم محمد سعد الدين ابو المجد على٩

المنصورةاحمد رمضان عبد اللطيف منصور نجم١٠
المنصورةايهاب احمد احمد عبد الحميد المليجى١١
المنصورةمصطفى ابراهيم توفيق الديب١٢
المنصورةمحمد حسن محمد احمد محمد١٣
المنصورةاحمد عبد المجيد فوزي احمد محمد مسعود١٤
المنصورةمحمد حسن فتوح الشاويش١٥
المنصورةمحمود عبد الحميد محمد سالم١٦
المنصورةاحمد طه السعيد الشهاوى١٧
المنصورةرامى احمد احمد على حسن١٨
المنصورةمحمد نسيم طه طه الشين١٩
المنصورةابراهيم حسن ابراهيم حسن٢٠
المنصورةاحمد سامى محمد محمد مرعى٢١
المنصورةمحمد خلف فوزى لبيب٢٢
المنصورةكريم الدين منصور عمر الحساب٢٣
المنصورةمحمد معوض على ابراهيم ستيت٢٤
المنصورةحمزه السيد الشبراوى احمد٢٥
المنصورةعمرو مسعد السيد الحناوى٢٦
المنصورةاحمد خالد السيد المتولى صالح٢٧
المنصورةحسن حسن احمد غانم٢٨
المنصورةيوسف السيد يوسف عبد هللا٢٩
المنصورةرضا محمد المغاورى محمد٣٠
المنصورةاحمد ابراهيم عبد الحى امين الشربينى٣١
المنصورةمحمود فاروق سليمان حواس٣٢
المنصورةناجى احمد ابراهيم سيد احمد٣٣
المنصورةمحمود عبد الكريم احمد الديب٣٤

صفحة ٩٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

المنصورةمحمد رزق محمد رزق صبح١
المنصورةمحمود خيرى على ابراهيم٢
المنصورةمحمد عادل السيد بيومى خضر٣
المنصورةمحمد السيد عباس صالح سنجاب٤
المنصورةاحمد صالح احمد ابراهيم منصور٥
المنصورةمحمد الشحات محمد محمد زهران٦
المنصورةاشرف نجاتى ابراهيم حسن مصطفى٧
المنصورةفتحى المتولى فتحى المتولى ورده٨
المنصورةمحمد ابراهيم جاد الشحات علي٩

المنصورةاحمد الشحات السيد احمد السواح١٠
المنصورةاحمد محمود محمود محمد عبد الحق١١
المنصورةمحمد صالح عبد ربه فرج١٢
المنصورةاحمد يسرى محمد عبد الرازق عبد الرحمن خشبة١٣
المنصورةالمرسى يوسف المرسى يوسف سيد احمد١٤
المنصورةاسماعيل محمد السيد محمد جمعه١٥
المنصورةمحمد عبد العزيز السعيد احمد القصبى الحداد١٦
المنصورةاحمد محمد السيد طه١٧
المنصورةمحمود محمد احمد على اسالم الفار١٨
المنصورةمحمد طارق محمد على١٩
المنصورةيحيي السيد الشربيني احمد ابو المعاطي٢٠
المنصورةعبد الرحمن محسن فرح محمد سيد احمد٢١
المنصورةعادل عوض محمود محمد السطوحى٢٢
المنصورةاحمد هشام محمد احمد داود٢٣
اسكندرية Eمروه عبد السالم ابو العال الطحان٢٤
اسكندرية Eمى نبيل ابراهيم ابراهيم اسماعيل٢٥
اسكندرية Eاسماء محمود عبد الفتاح محمد على٢٦
اسكندرية Eهدير شريف حسن عبد الحميد سالم٢٧
اسكندرية Eهاله احمد مصباح محمد عبد الرحمن٢٨
اسكندرية Eاسراء احمد خليفه عبد المطلب خليفة٢٩
اسكندرية Eمروة خيرت محمود زبادى٣٠
اسكندرية Eوسام فريد محمد الروينى٣١
اسكندرية Eايناس عبده ابراهيم عبد الرحيم٣٢
اسكندرية Eسلمى ابراهيم عادل احمد عبد الملك٣٣
اسكندرية Eاميرة حازم المهندس سيد محمد قنديل٣٤

صفحة ٩١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندرية Eاسماء احمد ابراهيم احمد زغلول١
اسكندرية Eاحسان عبد الحميد عبد الحميد مفتاح٢
اسكندرية Eافنان محمد محمد ابراهيم موافي٣
اسكندرية Eخلود عبد الحليم مرزوق عبد هللا٤
اسكندرية Eرانيا ابراهيم السيد محمود مصطفى٥
اسكندرية Eأميره محمد احمد السيد موسى الغايش٦
اسكندرية Eوالء فتحى على حسن يس٧
اسكندرية Eاسراء رمضان السيد مرسى عثمان٨
اسكندرية Eاسراء ثابت فهمى مصطفى٩

اسكندرية Eسارة محمد عايد حماد عبد العاال١٠
اسكندرية Eاسماء يوسف عبد العال بدوي١١
اسكندرية Eاسراء احمد حامد عبد الظاهر عيد١٢
اسكندرية Eعال طارق السيد محمد موسى١٣
اسكندرية Eمها محمد جمال الدين حمدي صالح رمزي١٤
اسكندرية Eامنيه محمد عبده حبيبه١٥
اسكندرية Eرضوى رضا حسن الرمادى١٦
اسكندرية Eهاجر حسين على احمد ابودية١٧
اسكندرية Eمها محمد احمد السيد١٨
اسكندرية Eاالء اسماعيل احمد احمد البيسى١٩
اسكندرية Eمنار صفوت محمود محمد بدوى٢٠
اسكندرية Fياسمين ابراهيم لطفى محمد ابراهيم القرش٢١
اسكندرية Fسلمى احمد شعبان محمد النشار٢٢
اسكندرية Fنورهان ناصر سيد حسن احمد معال٢٣
اسكندرية Fناردين جورج راشد سعد٢٤
اسكندرية Fهدير مجدى مرسى ابراهيم ابو طور٢٥
اسكندرية Fيسرا سليمان عبد المنعم سليمان٢٦
اسكندريةاسراء عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن٢٧
اسكندريةفاطمه الزهراء محمد على عبد الرحمن٢٨
اسكندريةندا محمد يحى دياب خضر٢٩
اسكندريةمنى مرضى رميلة عبد الكامل٣٠
اسكندريةامانى محمد احمد محمد عبيد٣١
اسكندريةايه حسن ابراهيم على غنيم٣٢
اسكندريةعبير عبد الهادى عبد العزيز الدامى٣٣
اسكندريةبسمه محمد عبد السيد خليفه٣٤

صفحة ٩٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةمنى محمد دسوقى البغدادى١
اسكندريةاسمهان السنوسى عبد الجليل عبد الصادق حميدة العوامى٢
اسكندريةاسراء احمد بسطاوى موسى حسين٣
اسكندريةسالي عاطف ابو هاشم سيد احمد٤
اسكندريةنعيمه عبد هللا جمعه رزق٥
اسكندريةريهام احمد فؤاد عبد المنعم حسانين٦
اسكندريةحنان عماد على ياقوت على٧
اسكندريةرانده دسوقى عبد الغنى دسوقى٨
اسكندريةدينا مصطفى زكى حسين اسماعيل٩

اسكندريةعزه ابراهيم عبد الواحد السمان١٠
اسكندريةياسمين محمد عبد السميع السيد على١١
اسكندريةداليا محمد عبد القادر حسين عبد القادر١٢
اسكندريةهبه عبد النبي ابو الليل السيد١٣
اسكندريةهويدا منشاوي محمد علواني١٤
اسكندريةداليا عبد المنعم سليم عبد العال١٥
اسكندريةهدى ابراهيم احمد ابراهيم عالم١٦
اسكندريةاية احمد رامي احمد خميس البنا١٧
اسكندريةسعاد ابراهيم مسعد ابراهيم١٨
اسكندريةسمر فتح هللا عبد المعطى النجار١٩
اسكندريةريهام محمد عبد الحميد محمد جميلة٢٠
اسكندريةاسماء عبده السيد محمد عبده٢١
اسكندريةغاده حمدى راتب ابو زيد٢٢
اسكندريةريهام محمد محمد ابراهيم الشريف٢٣
اسكندريةبسمة رجب اسماعيل سيد احمد حبيب٢٤
اسكندريةسمر رمضان سالم يوسف حجازى٢٥
اسكندريةهويدا جمال عبد المنعم عبد الغنى٢٦
اسكندريةرندا احمد ابراهيم احمد صنيدق٢٧
اسكندريةشروق فتحى على على ابو العينين٢٨
اسكندريةخلود لطفى محمد جاد عيسى٢٩
اسكندريةنورهان صالح الدين محمد محمد يوسف٣٠
اسكندريةداليا مجدى اسحاق بباوى٣١
اسكندريةاميرة حميد ادم على هدهد٣٢
اسكندريةدعاء جمال محمد مصطفى٣٣
اسكندريةهيام حمدى عطية حسن الشاذلى٣٤

صفحة ٩٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةبسمة ابراهيم حسن على غانم١
اسكندريةمنه هللا بهجت مصطفى السيد محمد٢
اسكندريةعزيزة عدلى على مبروك٣
اسكندريةاسراء محمد محمد عبده حسين٤
اسكندريةبسنت سعيد محمد البنا٥
اسكندريةانجى احمد احمد يوسف ابو النور٦
اسكندريةالشيماء محمد سليمان البحر٧
اسكندريةهدير جمال رفاعى السحماوى٨
اسكندريةيمنى سامى عبد المنعم محمود الصبارى٩

اسكندريةبسنت صالح محمود الصواف١٠
اسكندريةمروة مصطفى فوزى ابراهيم١١
اسكندريةدعاء محمد كمال عبد الحميد١٢
اسكندريةسمر احمد طه عمر١٣
اسكندريةاسماء سعد محمد ياقوت سالم١٤
اسكندريةشيرين رمضان زناتى احمد١٥
اسكندريةهدى السيد محمد ابو الوفا١٦
اسكندريةهند محمود ابراهيم خليل ابراهيم١٧
اسكندريةجيهان مصطفى محمد توفيق شعبان١٨
اسكندريةايمان مصطفى زين الدين احمد ماضى١٩
اسكندريةنرفين امير مصطفي بدوي٢٠
اسكندريةردينة صالح محمد احمد عبد السالم٢١
اسكندريةسعاد جمال محمد ابراهيم٢٢
اسكندريةهند محمد عبد المنعم صميده٢٣
اسكندريةمريم عبد الاله محمد عبد الاله٢٤
اسكندريةهبه رمضان عبد الغنى الراوى٢٥
اسكندريةرحاب ابراهيم اسماعيل الزهرى٢٦
اسكندريةاميرة جابر محمد حسين عبد الرحيم٢٧
اسكندريةنورا منصور محمد اسماعيل٢٨
اسكندريةايمان محمد محمد السيد٢٩
اسكندريةهاله ابو العطا محمد عتمان٣٠
اسكندريةنهال محمد السيد على الشامى٣١
اسكندريةنهال عبد المنعم المليجي المليجي٣٢
اسكندريةامانى محمد محمد محمود عبد الفضيل٣٣
اسكندريةاميرة عبد الرازق فهمى ابو زيد٣٤

صفحة ٩٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةعبير سعيد سعد علي غانم١
اسكندريةنورهان عباس مختار ابو زيد٢
اسكندريةرحاب ربيع مخلوف على العجان٣
اسكندريةاسراء عبد الغفار عبد الحليم دسوقى٤
اسكندريةاسماء محمد سالمة احمد٥
اسكندريةمايسه رمضان عبد المجيد عبد الغنى البخشوان٦
اسكندريةايات احمد محمد عبد الراضى٧
اسكندريةامنيه على كامل على بدوى٨
اسكندريةازهار خالد حلمى محمود صالح٩

اسكندريةدينا ابراهيم سيد محمود على١٠
اسكندريةرانيا مصطفى عبد اللطيف السيد١١
اسكندريةفاطمة فوزى عبد العزيز سرحان١٢
اسكندريةدينا نصر شحات صالح١٣
اسكندريةداليا محمود مصطفى محمد١٤
اسكندريةهايدى يحيى عبد الحميد منصور١٥
اسكندريةهبه محمد عبد العزيز محمود١٦
اسكندريةايناس عوض سعد فالح١٧
اسكندريةانجى يسرى يوسف البخشوان١٨
اسكندريةياسمين مسعد السيد عطوه القن١٩
اسكندريةبسمة محمود عبد العاطى مبارك٢٠
اسكندرية Eفوزى عبد القادر عيد عبد القادر٢١
اسكندرية Eيوسف سمير عبد هللا يوسف المحيصى٢٢
اسكندرية Eاحمد ممدوح احمد عشرة٢٣
اسكندرية Eفارس سامى على الشافعى ابو وافيه٢٤
اسكندرية Eكمال اسماعيل محمد اسماعيل٢٥
اسكندرية Eعلى احمد سعد محمد نمير٢٦
اسكندرية Eاحمد محمد ابراهيم االقرع٢٧
اسكندرية Eاحمد سعيد عبد النبى حسن الخولى٢٨
اسكندرية Eمحمد طارق على محمد البيار٢٩
اسكندرية Eمحمد حمدي رسمي عبد الحليم ابراهيم٣٠
اسكندرية Eحازم حسنى محمد البهواش٣١
اسكندرية Eمراد مجدى حامد على عباس٣٢
اسكندرية Eمصطفى حسن رفعت حسن محمد٣٣
اسكندرية Eعبد الرحمن محمد جوهر محمد احمد٣٤

صفحة ٩٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٣/٣٠ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندرية Eضياء الدين محمد عباس محمد احمد١
اسكندرية Eمحمد فهمى مسعد مصطفى٢
اسكندرية Eمحمد حمدى سيد احمد خليل ابراهيم٣
اسكندرية Eاحمد نعيم احمد على دراز٤
اسكندرية Eاحمد ياسر محمد امين برغش٥
اسكندرية Fاحمد محمد بشير حسن سعداوى٦
اسكندريةسعد سالمة عوض راشد٧
اسكندريةاحمد عبد الحفيظ عبد المحسن على القصاص٨
اسكندريةسمير غيث عبد اللطيف عبد الحميد٩

اسكندريةاحمد محمد احمد موسي١٠
اسكندريةحسام الدين جالل عبد الفصيح خليفة١١
اسكندريةابراهيم حسن رياض نصار١٢
اسكندريةابراهيم حمود مؤمن يادم١٣
اسكندريةمحمد ابراهيم على عمر الصالحى١٤
اسكندريةاحمد ربيع عبد السالم جاد١٥
اسكندريةحمدى عبد العزيز محمد عطية١٦
اسكندريةعبد العزيز محمد ربيع عبد العزيز عبد هللا١٧
اسكندريةمحمود محمد حسين عبد السالم ابو حمره١٨
اسكندريةمحمود فرج عبد الحميد هليل١٩
اسكندريةاسامه عاشور عبد المنعم محمود٢٠
اسكندريةمحمد عبد النبى على على حماد٢١
اسكندريةرافت جمعة عبد المنعم محمود٢٢
اسكندريةمحمد مرزوق محمد قاسم٢٣
اسكندريةاسالم على متولى شرف٢٤
اسكندريةمحمود محمد الفاتح زايد٢٥
اسكندريةخليل مندى محمد السيد الشافعى٢٦
اسكندريةعلوانى فرج عبد اللطيف عامر علوانى٢٧
اسكندريةمحمد سعد جمعة علي راشد٢٨
اسكندريةمحمود محمد محمود ياسين فراج٢٩
اسكندريةاحمد شوقى حامد بريك٣٠
اسكندريةاحمد محمد السيد علي٣١
اسكندريةاحمد فرج عمر عمر٣٢
اسكندريةضياء ممدوح عبد الرحيم عثمان٣٣
اسكندريةمحمد عبد هللا عبد الفضيل ابو سمرة٣٤

صفحة ٩٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةاحمد شعبان عبد الفتاح طه جمعه١
اسكندريةمحمد منصور محمد سيف النصر العقارى٢
اسكندريةاحمد صبحى شحاته جمعه عموره٣
اسكندريةحمزة عبد الحكيم حمد ابراهيم٤
اسكندريةعطيه حسن فتحي الفقي٥
اسكندريةجابر جمال جابر حسن الخولى٦
اسكندريةمصطفى زيدان عبد الجواد عبد المجيد٧
اسكندريةسعيد محمد عبد الفضيل عبد العاطى٨
اسكندريةالسيد حميده سلومه ابراهيم جبريل٩

اسكندريةغازى عبد الاله سالم سالمه١٠
اسكندريةحسام حامد محمد درويش١١
اسكندريةاسالم مصطفى متولى نجم الدين١٢
اسكندريةمحمد احمد محمود فهمى ابو حسين١٣
اسكندريةمحمد ابراهيم محمد عبيه١٤
اسكندريةمحمد عزام محمد محمد خلف١٥
اسكندريةاحمد عز العرب احمد سليمان١٦
اسكندريةمحمد طارق ابو الفتوح محمود السباعى١٧
اسكندريةمصطفى فرج السعيد حميده١٨
اسكندريةاحمد حسنى عبده عبد العزيز بديوى١٩
اسكندريةمحمود عبد الغنى السيد عبد الغنى كمال٢٠
اسكندريةمحمد عبد الفتاح عبد الخالق جابر٢١
اسكندريةاحمد محمد ناجى عبد الرزاق مسعود٢٢
اسكندريةمحمد فتحى محمد شهاوى٢٣
اسكندريةجبر احمد عبد هللا الجزار٢٤
اسكندريةمحمود صبحى محمد على عبيد٢٥
اسكندريةمحمد محمود محمد السيد الوزير٢٦
اسكندريةفرحات السيد عبد الدايم حسن فرج٢٧
اسكندريةاسالم ماهر احمد عبد الحميد الجنجيهى٢٨
اسكندريةمصطفى صالح زكى عبد الجواد الشبكشى٢٩
اسكندريةمحمد ابراهيم محمد الدايخ٣٠
اسكندريةمحمود فهمى فهمى ابو موسى٣١
اسكندريةحامد محمد عبد الباقي محمد عبد الهادي رمضان٣٢
اسكندريةمصطفي جمال جابر الصغير٣٣
اسكندريةحسام شريف مصطفى العبد٣٤

صفحة ٩٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةعبد هللا عبد العال عبد هللا يوسف١
اسكندريةعماد عبد الحليم السيد علي المالح٢
اسكندريةعلى عبد النبى على عرابى٣
اسكندريةمحمد عطا هللا محمد السيد الصاوى٤
اسكندريةيوسف امين عبد العال احمد طه٥
اسكندريةباسم حسنى حسن حوته٦
اسكندريةاسماعيل قطب عبد هللا محمد٧
اسكندريةاسالم محمد عبد الفتاح محمد حسن٨
اسكندريةمحمد سعد محمد مصطفى خضر٩

اسكندريةعالء محمود على على جاد هللا١٠
اسكندريةوائل رافت عصران رجب رزق١١
اسكندريةاحمد عادل رملى محمد عنانى١٢
اسكندريةمحمد مصطفى عبد الحميد الصالحى١٣
اسكندريةفريد محمد فريد على خطاب١٤
اسكندريةعبد الرحمن السيد محمد عبد العاطى بريشة١٥
اسكندريةابراهيم مجدى محمد على سعد١٦
اسكندريةكريم على احمد على١٧
اسكندريةعالء محمد محمد ابراهيم١٨
اسكندريةخالد محمد برهامى على حالوه١٩
اسكندريةاحمد عبد الرحمن سعيد عبد الرحمن٢٠
اسكندريةحازم عادل متولى الصوفانى٢١
اسكندريةاحمد عبد الجواد قاسم عوض٢٢
اسكندريةضيف ناصف عبد اللطيف يونس٢٣
اسكندريةباسم عادل فهيم جاد بشاى٢٤
اسكندريةاسالم عصام عبده محمد شلبى٢٥
اسكندريةعبد هللا عيد محمود ابراهيم مخيمر٢٦
اسكندريةمختار سليم محمد ابو زيد٢٧
اسكندريةمحمود محمد عباس عبد ربه الشريف٢٨
اسكندريةاحمد محمود عبده محمد الخراش٢٩
اسكندريةمحمد على ابراهيم محمد٣٠
اسكندريةاحمد ابراهيم عبدهللا اسماعيل عبد هللا٣١
اسكندريةعلى فوزى ذكى محمد جوده٣٢
اسكندريةمحمود احمد محمود عبد النبى محمود٣٣
اسكندريةعمرو صبحى اسماعيل بهنسى شرشر٣٤

صفحة ٩٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةاحمد مجدى احمد صادق يعقوب١
اسكندريةشريف السيد مصطفى ابو حارس٢
اسكندريةجالل احمد مصباح عبد العاطى عبد الحميد٣
اسكندريةمحمود محمد محمد دومه٤
اسكندريةمحمود محمد محروس عبد الجليل مصطفى٥
اسكندريةمحمود بالل السيد الودينى٦
اسكندريةنور االسالم الحسينى رمضان باشا ابو نعمة٧
اسكندريةمصطفى السيد احمد محمود عبد العال٨
اسكندريةمدحت صالح عبد المنعم عبد المولى٩

اسكندريةكريم محمد السيد ابو هاشم١٠
اسكندريةرضا عطيه محمد عبده١١
اسكندريةعلى عبد الحميد على محمد متولى١٢
اسكندريةمحمود وجيه محمد كمال عبد الجواد١٣
اسكندريةباسم محمد سعيد عبد الرحمن١٤
اسكندريةعلى محمد يوسف ابو جندية١٥
اسكندريةاسالم محمد مصطفى الكهل١٦
اسكندريةمحمد محمد مصطفى محمد١٧
اسكندريةحسين حسن عبد المنعم حسن سليم١٨
اسكندريةعرفة سعيد سالم محمد١٩
اسكندريةاحمد شعبان ربيع شعبان بدر٢٠
اسكندريةاحمد شديد محمد شديد٢١
اسكندريةاحمد خميس محمد الزعفرانى٢٢
اسكندريةعلى رجب جمعه ابو يوسف٢٣
اسكندريةمحمد شعبان مسعود عبد المولى محمد٢٤
اسكندريةاحمد احمد محمد احمد جاد٢٥
اسكندريةمصطفى محمد السيد على٢٦
اسكندريةايهاب طارق رشاد عبد المعطى خليل٢٧
اسكندريةاحمد محمد رافت السيد نايل٢٨
اسكندريةاحمد امين محمد امين٢٩
اسكندريةمحمد محمد بهنسى الجيزاوى٣٠
اسكندريةطه محمد رأفت خالد عبد العاطى٣١
اسكندريةمحمد حسام الدين محمد على حسن٣٢
اسكندريةبسام سعيد عبد المعين سالمة عثمان٣٣
اسكندريةمحمود عبد الفتاح محمد جامع٣٤

صفحة ٩٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةادهم بهاء عبد القادر سعيد١
اسكندريةمحمد ممدوح السيد الغضيان٢
اسكندريةعبد الوهاب محمد عبد الوهاب عمر٣
اسكندريةمحمد احمد عبد الحميد محمد٤
اسكندريةمحمود عبد الرؤف سليم عبد العال٥
اسكندريةالسيد احمد السبد شعبان٦
اسكندريةمحمد رضا محمد محمد اسماعيل٧
اسكندريةعبد الجواد عبد الفتاح عبدهللا عزام٨
اسكندريةمحمد جمال ابراهيم احمد علوه٩

اسكندريةاحمد السيد محمود قطب١٠
اسكندريةعبد الحليم عبد المولى قويه عياد١١
اسكندريةمحمد سعد محمود خضر الزيات١٢
اسكندريةباسم ابو الفتوح عبد الفتاح الخولي١٣
اسكندريةحسن على حسن على خفاجة١٤
اسكندريةاحمد سالم محمد محمد ابراهيم١٥
اسكندريةاحمد محمد عبد العزيز محمد يونس١٦
اسكندريةمحمود عادل محمد احمد العسقالنى١٧
اسكندريةعبد الفتاح مختار محمد محمد الجندى١٨
اسكندريةاحمد جمال احمد عبده مختار١٩
اسكندريةمحمد احمد السيد السماحى٢٠
اسكندريةالسيد سعد الشحات طه٢١
اسكندريةخليل محمد خليل احمد ادريس٢٢
اسكندريةعمرو السيد فهيم السيد ابو عوف٢٣
اسكندريةباسم محمد بسيونى محمد حسين٢٤
اسكندريةمحمد رجب دسوقى السيد حجازى٢٥
اسكندريةمحمد سعيد سعد عبد المقصود ندا٢٦
اسكندريةمحمد مصطفي خاطر البسيوني قنديل٢٧
اسكندريةعالء محمود عبد الحميد محمد البسطويسى٢٨
اسكندريةعمرو عصام الدين جابر طلحه شعبان٢٩
اسكندريةحسام محمد ثروت ابراهيم محمد٣٠
اسكندريةاحمد عزت سليم عبد العال٣١
اسكندريةحمدى سعيد اسماعيل ضيف هللا٣٢
اسكندريةمحمود احمد غريب احمد٣٣
اسكندريةعبد هللا عطا هللا عبد الرواف لطيف٣٤

صفحة ١٠٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسكندريةنوح عبد الشافى عبد الجواد السيد١
اسكندريةمحمود عرفة محمود محمد بدر٢
اسكندريةاحمد السيد المصري سليمان داود٣
اسكندريةعيسى حسانين حسانين الجمال٤
اسكندريةبدر عبد ربه فتحى بدر٥
اسكندريةيحى بدر عتيق بظيو٦
اسكندريةعمرو مصطفي محمد محمد عصفور٧
اسكندريةمحمد مصطفى جاد عبد السيد٨
اسكندريةهشام جابر عباس محمد٩

اسكندريةمحمد حمدى محمد على١٠
اسكندريةمحمد سامى حسن شحاته حسن١١
اسكندريةمحمود عبد الباسط محمد عبد الرحيم١٢
اسكندريةمحمد احمد فؤاد جنيدى١٣
اسكندريةاحمد بدوى حسن زيدان١٤
اسكندريةمحمد كمال محمود محمد حسين١٥
اسكندريةايهاب محمد نور الدين احمد١٦
اسكندريةمحمد على كمال الدين احمد كمال الدين١٧
بنى سويف Eبثينه محمد محمد احمد عبد اللطيف١٨
بنى سويف Eسارة عبد الرحمن حسن احمد١٩
بنى سويف Eنورهان على نور الدين محمد على٢٠
بنى سويف Eمى محمد المهدى عزمى زويد٢١
بنى سويف Eمنه هللا جمال محمد احمد٢٢
بنى سويف Eهبة شعبان جاب هللا حسن٢٣
بنى سويف Eيمنى جمال الدين شوقى على٢٤
بنى سويف Eيسرا احمد احمد طلبه٢٥
بنى سويف Eالحسناء عماد الدين عرفه عبد اللطيف٢٦
بنى سويف Eساره عادل ابراهيم عبد اللطيف٢٧
بنى سويف Eريم احمد سرور محمد٢٨
بنى سويف Eامنيه جمال عبد الناصر مصطفى الزعيرى٢٩
بنى سويف Eمنه هللا جمال سيد مرسى٣٠
بنى سويف Eهدير محمود احمد عبد اللطيف٣١
بنى سويف Eدعاء نصر احمد محمد٣٢
بنى سويف Eهدير الحسينى احمد محمد٣٣
بنى سويف Eنائلة محمد احمد حسن٣٤

صفحة ١٠١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٢ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويف Eدعاء مصطفى الهادى معوض الصادق الروبى١
بنى سويف Eايناس محمد جمال صدقى محمد٢
بنى سويف Eاسراء حسين سليمان محمد٣
بنى سويف Eنهله اسامه امام زكى٤
بنى سويف Eمي عبد السالم رشاد سيد عبد الواحد٥
بنى سويفمنى اسماعيل تمام عبد المجيد٦
بنى سويفعلياء حسين فاضل عبد الحميد٧
بنى سويفداليا محمد على كامل احمد الفيومى٨
بنى سويفسامية سيد عبد الغفار محمود جودة٩

بنى سويفاميرة محمد محمد عبد الحكيم١٠
بنى سويفاية ربيع طه محمد١١
بنى سويفسمر عبد هللا السيد احمد عبد اللطيف١٢
بنى سويفسها سمير حسين رمضان شطا١٣
بنى سويفمنال حسام الدين زكريا محمد حميدة١٤
بنى سويفاسراء حسين فاضل عبد الحميد١٥
بنى سويففاطمة احمد رياض السيد معبد١٦
بنى سويفهند جمال محمد سليمان عبد المنعم١٧
بنى سويفهبه احمد محمود كامل١٨
بنى سويفدينا محمد احمد عبد الوهاب١٩
بنى سويفأمانى لطفى محمد عالم٢٠
بنى سويفهدير عبد الجواد عبد الغفار محمد عبد الجواد٢١
بنى سويفسارة صالح زكى احمد٢٢
بنى سويفلبنى يحيى زكريا على معوض٢٣
بنى سويفشيماء فؤاد صالح محمود٢٤
بنى سويفرانيا اسامى مهيدى مهدى جمعة٢٥
بنى سويفاية هللا نجم الدين عبد العظيم عبد الغنى٢٦
بنى سويفعزة يحيى محمود عبد القادر٢٧
بنى سويفياسمين حسام الدين محمد حسنى محمد٢٨
بنى سويفايمان سمير فايزى عبد الحميد٢٩
بنى سويفنشوى رمضان محمد صالح٣٠
بنى سويفماردين غبلایر مرقص يوسف٣١
بنى سويفاسراء ايمن عبد الحميد ابراهيم٣٢
بنى سويفندى محمد ابراهيم احمد محمد٣٣
بنى سويفاسماء عثمان حميدة محمد٣٤

صفحة ١٠٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفالشيماء احمد محمد عبد الجليل١
بنى سويفرنا عبد المنعم ابراهيم عبد المجيد٢
بنى سويفهيام هشام محمد مصطفى طنطاوى٣
بنى سويفهند محمد عبد الناصر ابو العنين٤
بنى سويففاطمه سيد احمد حمدى عمران٥
بنى سويفمريم عمار مصطفي احمد٦
بنى سويفشيماء سالمة حسن على٧
بنى سويفهاجر مجدى محمد احمد على٨
بنى سويفشيماء كامل محمد عبد الوهاب٩

بنى سويفشروق عبد التواب عبد الوهاب دوالتي١٠
بنى سويفايناس سمير جابر على عبد الجواد١١
بنى سويفاسماء محمد امين على عبد المقصود١٢
بنى سويفاسماء ربيع عبد العظيم عبد الفضيل١٣
بنى سويفداليا فايز السيد على جاد اللمساوى١٤
بنى سويففاطمة عبد العزيز سعيد على١٥
بنى سويفنورما عمر سعيد احمد١٦
بنى سويفجهاد حمدى السيد على١٧
بنى سويفاميمة عبد هللا فائق عيسى عبد العاطى١٨
بنى سويفايمان عبد البارى عبد الحميد بخيت١٩
بنى سويفمروة مصطفى احمد حسن٢٠
بنى سويفشاهيناز سيد عبد القوى محمد٢١
بنى سويفمنى فاروق عبد العزيز اسماعيل اسماعيل٢٢
بنى سويفسمر مدحت عزام مصطفى٢٣
بنى سويفسلوى صالح احمد امين٢٤
بنى سويفداليا محمد مصطفي امين على٢٥
بنى سويفمها احمد حافظ عبد الصمد٢٦
بنى سويفسمر خالد سعد ابو الحسن٢٧
بنى سويفندى محمود محمد عبد الغنى٢٨
بنى سويفمروة عبد الحكيم عبد العظيم عبد الحكيم٢٩
بنى سويفاسماء فتحى مصطفى عفيفى٣٠
بنى سويفريم طه محمد سيف النصر٣١
بنى سويفلبنى عبد العزيز تمام محمد مطر٣٢
بنى سويفاسماء محمود كامل السيد٣٣
بنى سويفسماء سالمه شعبان اسماعيل عبد الجواد٣٤

صفحة ١٠٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفلبنى عبد الناصر لملوم عبد البارى جودة١
بنى سويفاسماء محمد كمال محمد٢
بنى سويفايه محمد ابو الخير عبد المجيد خليفه٣
بنى سويفسهير عادل محمد انور محمد صادق٤
بنى سويفمريم عصام بشرى حنا٥
بنى سويفهايدى جورجى جابر منصور٦
بنى سويفهبة رشاد محمد جمعة٧
بنى سويفمها سمير احمد عبد العزيز٨
بنى سويفبدور حمدى محمد فريد عبد العزيز٩

بنى سويفراندا خالد ابوزيد ابوزيد الوكيل١٠
بنى سويفريم عبد الوهاب عبد الظاهر محمد١١
بنى سويفايمان جمال جعيدى عبد اللطيف١٢
بنى سويفياسمين سامى احمد احمد شرابى١٣
بنى سويفامل على احمد على١٤
بنى سويفاسراء محمد البدرى كامل مخلوف١٥
بنى سويفشاهنده خالد احمد احمد الجندي١٦
بنى سويفرحاب السيد الحسن محروس١٧
بنى سويفسمر رمضان محمد ابراهيم١٨
بنى سويفشيماء ابو الحسن احمد ابراهيم١٩
بنى سويفاسماء سيد عبد المعطى جاب هللا٢٠
بنى سويفاميره محمد ابو الخير عبد المجيد خليفه٢١
بنى سويفسماء مجدى سيف النصر حسن على ابو السعود٢٢
بنى سويفهدير قرنى محمد عالم٢٣
بنى سويفهدير على محمد محمود مسعود٢٤
بنى سويفرحاب ابو شناف يوسف عبد هللا٢٥
بنى سويفهيام جمال عيد عبد المحسن٢٦
بنى سويفزينب حسين سيد طايع٢٧
بنى سويفمروه عبد العزيز عبد الرحمن محمد خليفة٢٨
بنى سويففاطمة سيد حسين سالم الدليل٢٩
بنى سويفمروه كامل طه عبد هللا٣٠
بنى سويفشيماء عبد الصمد محمد العربى٣١
بنى سويفمرفت عباس محمد محمد٣٢
بنى سويفايمان محمد سمير حسين محمد٣٣
بنى سويفاسماء سيد عبد اللطيف محمد٣٤

صفحة ١٠٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفسارة حسين على احمد عبد العال١
بنى سويفمى مجدى عالم حافظ٢
بنى سويفهدى عاطف احمد عمار٣
بنى سويفعلياء محمد البطل احمد احمد٤
بنى سويفهدير شعبان لطفى حتيتة٥
بنى سويفمروة امين صادق حسن دهشان٦
بنى سويفسماح مصطفى عبد الوهاب محمد٧
بنى سويفعال عزت ابراهيم محمد٨
بنى سويفدينا طارق محمد الوكيل٩

بنى سويفمروة على محمد داود١٠
بنى سويفامانى مخلف خلف محمد١١
بنى سويفهناء فوزى حبيب فرج هللا المدنى١٢
بنى سويفايه جمال محمد محمد عبد الحميد١٣
بنى سويفزينب نبيل احمد عبد المجيد محمد ابو طالب١٤
بنى سويفسالى احمد حسين على١٥
بنى سويفنيرمين محمد على متولى١٦
بنى سويفرحاب محسن عبد الرحمن احمد١٧
بنى سويفوالء حسام الدين محمد على١٨
بنى سويفهناء محمد عبد السالم منصور١٩
بنى سويفدعاء عبد المرضى محمود جابر٢٠
بنى سويفسماح محمود ابراهيم محمد٢١
بنى سويفمروة ربيع عبد المعز عبد القادر٢٢
بنى سويففريدة جمال حسن احمد٢٣
بنى سويفنسمه مجدى عبد العظيم محمد٢٤
بنى سويفنرمين عيد بيومى حسن٢٥
بنى سويفاميره ممدوح محمد ابو القمصان٢٦
بنى سويفاسماء محمد سيد عبد الحميد رجب٢٧
بنى سويفهدى محمد اسامة احمد٢٨
بنى سويفانعام عماد عبد الخالق عبد اللطيف٢٩
بنى سويفوالء سعيد محمود على عيسى٣٠
بنى سويفهدير محمد عبد الحفيظ محمد احمد عليان٣١
بنى سويفايمان صالح الدين عواض رفاعى٣٢
بنى سويفمى عالء الدين السنوسى محمد خليفة على حجازى٣٣
بنى سويفمروة محمد سعيد محمد شريف مهنى٣٤

صفحة ١٠٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفعائشة طه سيد على حسن١
بنى سويفهدير حسن احمد سالم٢
بنى سويفامانى مدحت محمد عبد الجواد٣
بنى سويفدعاء عاطف طه عبد العليم٤
بنى سويفشيماء صالح محمد بدر٥
بنى سويفسمر عبده قرنى محمد٦
بنى سويفرانيا دهشان امين دهشان٧
بنى سويفاميمه شحاته مصرى احمد٨
بنى سويفبسمه فرنسيس فتحى عبد المالك٩

بنى سويفرضا نادى حميدة عبد المجيد١٠
بنى سويفوصيفة على خليفة ابراهيم١١
بنى سويفمنى عباس قرنى عويس١٢
بنى سويفاسراء محمد السيد عبد العزيز١٣
بنى سويفزهره محمد عبد الحميد امين١٤
بنى سويفداليا عاطف امين احمد١٥
بنى سويفسهر سعيد محمد محمود١٦
بنى سويفاسماء عبد هللا عمار يس١٧
بنى سويفنرمين حسن عبد المنعم عبد هللا١٨
بنى سويفهيام عمر مهدى تهامى١٩
بنى سويفامل عبد الرحمن محمود سيد شعبان٢٠
بنى سويفغاده جابرعبد المجيد محمد٢١
بنى سويفشرين توفيق احمد عبد الغنى٢٢
بنى سويفرحاب عبد الوهاب فايد محمد٢٣
بنى سويففاطمة رفعت محمد محمود٢٤
بنى سويفنورهان محمد على عبد الواحد محمد٢٥
بنى سويفامل جابر عبد القادر خليفه٢٦
بنى سويفعفاف جابر احمد حسن٢٧
بنى سويفرحاب حسين سليمان محمد٢٨
بنى سويفمروة اسامة محمد قرنى٢٩
بنى سويفسارة محمد عبد الفتاح مصطفى٣٠
بنى سويفشيماء محمد سيد على٣١
بنى سويفياسمين اشرف عالم مصطفى٣٢
بنى سويفسمر اسامة محمد محمد٣٣
بنى سويفرحاب سيد عبد الستار ضيف هللا٣٤

صفحة ١٠٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفميادة جالل جابر محمد طاهر١
بنى سويفمني سيد رجائي زهران٢
بنى سويففاطمة عبد الفتاح سيد عبد اللطيف٣
بنى سويفايمان ابراهيم حسين حسين سيد٤
بنى سويفالشيماء عاطف عبد الحميد محمد٥
بنى سويفسلوى على ابراهيم احمد الجندى٦
بنى سويفشيماء عبد هللا عبد التواب٧
بنى سويفمريان ابراهيم صادق صبحى٨
بنى سويفرنا هشام عوض على٩

بنى سويفحسناء على محمد ابراهيم١٠
بنى سويفسمر حميد على عبد الهادى١١
بنى سويفمها على عبد العظيم محمد١٢
بنى سويفتريزة عاطف وليم فرج١٣
بنى سويفايرينى مجدى زكى عريان١٤
بنى سويفمروة محمد مصطفى سيد مصطفى١٥
بنى سويفجيهان محمد رشدى جوده١٦
بنى سويفهالة عبد هللا عبد المحسن قاسم١٧
بنى سويفنوسة عاطف ادوارد يونان١٨
بنى سويفوسام صفى الدين عبد اللطيف عبد العليم كساب١٩
بنى سويفاحالم جابر محمد جمعه٢٠
بنى سويفاسراء عبد الحميد احمد طلب٢١
بنى سويفعائشة محمد شعبان حافظ الشاهد٢٢
بنى سويفرقية محمد فيصل عبد هللا٢٣
بنى سويفاسماء نادى سيد محمود٢٤
بنى سويفمروه حسونه صبرى عبد الجواد٢٥
بنى سويفهالة نبيل عبد الرحيم جابر٢٦
بنى سويفتقوى احمد قرنى عبد هللا٢٧
بنى سويفايمان احمد حسن صادق رفاعى٢٨
بنى سويفيوستينه سمير عبده حنا٢٩
بنى سويفنانسى عصام عبد العزيز على خالف٣٠
بنى سويفابتهال احمد حسن حسن٣١
بنى سويفمها رجب عبد الستار محمد عبد العال٣٢
بنى سويفمارلين حمدى حنا غالى٣٣
بنى سويفاالء هشام محمد عبد الهادى٣٤

صفحة ١٠٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٠٣ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفكرستينا جابر نعيم قلينى١
بنى سويفهدير كامل عبد هللا الوهيدى٢
بنى سويف Eمصطفى منتصر محمد احمد٣
بنى سويف Eعبد الرحمن مصطفى عيد عبد الجواد ابراهيم٤
بنى سويف Eهشام عبد التواب عبد الوهاب٥
بنى سويف Eاسامه محمد ابراهيم محمد٦
بنى سويف Eوجدى عطية مالك فانوس٧
بنى سويف Eاحمد عامر عبد الباسط عامر٨
بنى سويف Eابراهيم عبد هللا الحسينى على عشماوى٩

بنى سويف Eاسالم يحيى احمد حسين١٠
بنى سويف Eمحمد محمد رشاد محمود دياب١١
بنى سويف Eمحمود محمد مهدى الشالبى١٢
بنى سويف Eمحمود طارق محمود عبد المقصود١٣
بنى سويفحافظ محمد حافظ عبد الهادى١٤
بنى سويفرمضان السيد مرزبان اسماعيل١٥
بنى سويفربيع مصطفى مفتاح محمود١٦
بنى سويفاحمد محمد طه محمد١٧
بنى سويفمصطفى نادى محمد عبد الفتاح١٨
بنى سويفوائل شريف عبد الفتاح السيد١٩
بنى سويفمحمود فكري محمود عبد اللطيف٢٠
بنى سويفاحمد فاضل حسن احمد٢١
بنى سويفعالء محمود عبد الشافي سعيد٢٢
بنى سويفمصطفى سيد شكرى محمود الماجرى٢٣
بنى سويفمحمد شعبان سرور عبد هللا٢٤
بنى سويفاحمد محمد امام ابراهيم٢٥
بنى سويفمحمد مسامح محمد عبد الحكيم٢٦
بنى سويفخلف عبد الرازق احمد السيد٢٧
بنى سويفمحمود محمد صالح محمد٢٨
بنى سويفعبد العال سنهابى محمد على٢٩
بنى سويفاحمد سيد عبد العظيم سيد٣٠
بنى سويفعبد الستار سليمان حسين سعيد٣١
بنى سويفحسام حسن توفيق على٣٢
بنى سويفاحمد حمادة فؤاد بحيرى٣٣
بنى سويفعبد العزيز محمد احمد عيسوى٣٤

صفحة ١٠٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفابراهيم عاشور محمود محمد١
بنى سويفمحمد مجدى بدوى محمد٢
بنى سويفشريف يحيى محمود احمد سليمان٣
بنى سويفايهاب محمد محمود احمد ادم الكاشف٤
بنى سويفمحمد نافع خضراوى محمد٥
بنى سويفعمرو حسن محمد على٦
بنى سويفمحمد حمدى احمد محمود٧
بنى سويفاسماعيل عمر معروف محمد٨
بنى سويفاحمد محمود محمد سعيد٩

بنى سويفمحمد عصام ابراهيم احمد محمد١٠
بنى سويفمحمد ناجح كمال احمد١١
بنى سويفمجدى اكرام محمد مصون محمد١٢
بنى سويفاحمد كمال الدين مصطفى عفا هللا محمد١٣
بنى سويفاحمد برهام عبد المنعم عبد هللا١٤
بنى سويفعبد هللا محمد عبد المولى محمود١٥
بنى سويفمحمد عبد هللا عبد الصمد عبد اللطيف١٦
بنى سويفاحمد محمد عبد المجيد محمد رمضان١٧
بنى سويفخلف محمد خلف زكى١٨
بنى سويفوليد على احمد على١٩
بنى سويفمحمد السيد محمد على ابراهيم٢٠
بنى سويفمحمد حسن قرنى على خضر٢١
بنى سويفمحمود محمد ابو زيد احمد٢٢
بنى سويفايمن حسن عبد اللطيف محمد٢٣
بنى سويفاحمد على محمد سالم محيلبة٢٤
بنى سويفمحمد رضا محمد توني٢٥
بنى سويفحسان خلف حسان عبد الغنى٢٦
بنى سويفمحمد شوقى ابو القاسم محمد٢٧
بنى سويفاحمد رضا محمد حسن٢٨
بنى سويفيوسف محمد عثمان عمر٢٩
بنى سويفمحمد حسن ابو بكر خير هللا٣٠
بنى سويفابو زيد فيصل وهبة محمد٣١
بنى سويفسعيد مرعى شحاته محمد٣٢
بنى سويفمحمد محمود احمد محمد٣٣
بنى سويفمحمد رفعت محمد حسن٣٤

صفحة ١٠٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاحمد لطفى احمد ابراهيم١
بنى سويفرجب محمد صالح حسن٢
بنى سويفمحمود عبد الحميد محمد عبد الحميد٣
بنى سويفاحمد محمد محمد مطاوع٤
بنى سويفعلى محمد على سليمان٥
بنى سويفسيد حمدى سيد عبد الحميد عبد الفتاح٦
بنى سويفصالح احمد صالح محمد عبد العليم٧
بنى سويفادهم جاب هللا ناجى حسين عبد هللا٨
بنى سويفاحمد جمال فهمى محمد٩

بنى سويفهانى سعيد صالح على١٠
بنى سويفاشرف حمدى عبد التواب محمد١١
بنى سويفحسن احمد ابراهيم ديهوم١٢
بنى سويفمصطفى على احمد احمد رفاعى١٣
بنى سويفعبد الرحمن على شحاته محمد١٤
بنى سويفكريم صابر فولى صابر١٥
بنى سويفمحمد مصطفى محمد صالح١٦
بنى سويفمحمد حسن عبد الظاهر احمد١٧
بنى سويفصفوت رمضان عبد الفضيل جلول١٨
بنى سويفاحمد طاهر صدقى احمد١٩
بنى سويفاحمد جمال عبد الباقى عبد الواحد٢٠
بنى سويفعبد العزيز عبد هللا عبد العزيز عبد الجواد٢١
بنى سويفعاشور محمد على محمد٢٢
بنى سويفمحمود احمد الحينى ابراهيم٢٣
بنى سويفاحمد فتحى على نصر٢٤
بنى سويفعبد هللا امين سيد عبد التواب٢٥
بنى سويفاحمد يسن احمد عبد العليم٢٦
بنى سويفعبد الرحمن سيد احمد سعد٢٧
بنى سويفنادر بهجت على على٢٨
بنى سويفحسين صالح الدين محمود احمد على السعدنى٢٩
بنى سويفاحمد عبد الغفار عبد الدايم مطاوع٣٠
بنى سويفعبد الحميد محمد عبد الحميد محمد على٣١
بنى سويفاحمد منصور احمد احمد على٣٢
بنى سويفعمرو ابو زيد عبد العزيز عبد اللهى٣٣
بنى سويفاحمد لطفى جابر محمد٣٤

صفحة ١١٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاحمد محمد عبد الحميد على١
بنى سويفمحمد احمد فتحى حماد٢
بنى سويفابراهيم حسين محمد محمد٣
بنى سويفعلى حمدى على حزين٤
بنى سويفاحمد حسن ابراهيم عبد اللطيف٥
بنى سويفمحمد جمال سيد محمد الحميلى٦
بنى سويفعبد الرحمن احمد غيته حسين٧
بنى سويفياسر محمود فاروق محمود٨
بنى سويفهشام عبد الرحمن السعدى الجوده عبد الجواد٩

بنى سويفرمضان عطية عبد القادر رمضان١٠
بنى سويفهشام محمد عثمان محمد١١
بنى سويفعلى محمد ابو الخير احمد١٢
بنى سويفرامى عبد الرازق وزير ابو بكر١٣
بنى سويفعلى صالح مبروك امبابى١٤
بنى سويفخالد حلمى احمد محمد هنداوى١٥
بنى سويفمحمد حسن محمد سليمان١٦
بنى سويفاحمد على عبد العزيز ابو المجد١٧
بنى سويفمدحت اسماعيل احمد محمد١٨
بنى سويفاحمد صالح شاكر عبد الهادى١٩
بنى سويفهانى رمضان عبد اللطيف يوسف٢٠
بنى سويفاسالم فتح الباب عبد العظيم خليفة٢١
بنى سويفاحمد عبد الحميد ابو الحسن عبد الحميد٢٢
بنى سويفمحمد احمد محمد محمد عبد الواحد٢٣
بنى سويفوليد عثمان محمد عبد العظيم٢٤
بنى سويفعبد الحكيم عبد الهادى عبد الحكيم محمد٢٥
بنى سويفمحمد محمد عبود حسين٢٦
بنى سويفمحمد حسين على سعد مروان٢٧
بنى سويفاسالم فتحى محمد عبد الجواد٢٨
بنى سويفاحمد سيد حفنى جنيدى محمد٢٩
بنى سويفمحمد حسين محمد حبشى٣٠
بنى سويفحسام محمود سيد عبد هللا٣١
بنى سويفمحمود شعبان احمد عبد ربه٣٢
بنى سويفمصطفى على عجمى حجازى٣٣
بنى سويفاحمد عمر رجب احمد٣٤

صفحة ١١١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفوليد حسن وزير محمد١
بنى سويفاحمد شعبان ابراهيم علي٢
بنى سويفهشام ابراهيم حسين عطا٣
بنى سويفمحمد رشدي احمد سالم٤
بنى سويفمحمد محمد عبد الفتاح محمد٥
بنى سويفطارق محمد عبد الدايم محمد٦
بنى سويفاحمد عبد الحليم كامل عبد الحليم٧
بنى سويفمعتز عاطف عبد العزيز رجب٨
بنى سويفصالح جالل محمد موسى٩

بنى سويفايمن عبد اللطيف محمد عبد اللطيف١٠
بنى سويفمحمد طه قرنى محمد هنداوى١١
بنى سويفاسالم مشرف سعيد درويش١٢
بنى سويفخالد محمد ابراهيم عثمان١٣
بنى سويفاحمد نبيل عبد الجليل عمر١٤
بنى سويفسامح سيد احمد مصطفى الخولى١٥
بنى سويفاحمد سعيد محمود عبد الوهاب١٦
بنى سويفمحمد دويدار حسين على١٧
بنى سويفمحمد فايز حسن على معتوق١٨
بنى سويفاحمد كمال احمد طلبه١٩
بنى سويفعبد الرحمن احمد عبد العزيز حسن٢٠
بنى سويفعثمان محمد احمد على٢١
بنى سويفمحمد عبد الرحمن مصطفى احمد٢٢
بنى سويفمحمد عيد شحاته ابو الخير محمد٢٣
بنى سويفشهاب احمد عبد الوهاب يوسف٢٤
بنى سويفحسام السيد شحات شحات٢٥
بنى سويفاحمد طلعت احمد طلب٢٦
بنى سويفمحمود على ابراهيم محمد٢٧
بنى سويفاحمد مكرم عطية محمود٢٨
بنى سويفمصطفى عبد الحميد على عبد المجيد موسى٢٩
بنى سويفاحمد محمد صابر عبد اللطيف٣٠
بنى سويفاحمد سعد عبد الفضيل سالم٣١
بنى سويفمحمد مصطفى احمد ابراهيم٣٢
بنى سويفمحمد عامر قرنى على٣٣
بنى سويفمحمد محمود بكري محمود٣٤

صفحة ١١٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفامين عاطف امين احمد١
بنى سويفحسن احمد فاروق عبد الجيد على٢
بنى سويفمحمد عالء الدين عبد الوهاب سليمان٣
بنى سويفعادل ربيع حسين سيد٤
بنى سويفشعبان جابر حسان بدوي٥
بنى سويفاسامه احمد عبد العظيم مخلوف٦
بنى سويفحسام محمد عبد الحميد عبد اللطيف٧
بنى سويفطارق عماد الدين عيسى مصطفى٨
بنى سويفمحمد جمال سيد سعد خليدى٩

بنى سويفمحمد فوزى قروانى عبد القادر١٠
بنى سويفادريس ناصر صالح حسين على١١
بنى سويفمحمد عمر احمد زكي محمد١٢
بنى سويفعاطف حلمى محمد محمد١٣
بنى سويفضياء كمال عبد الفتاح مبروك١٤
بنى سويفرضا السعودى منيسى محمد١٥
بنى سويفايمن مخلوف عبد الستار صالح١٦
بنى سويفعمر رمضان سعد عطية١٧
بنى سويفمحمد علي رجب سيد١٨
بنى سويفاسالم رياض حنفى محمد١٩
بنى سويفسيف صالح الدين سيد عبد القادر٢٠
بنى سويفعلى جمل دسوقى على٢١
بنى سويفمحمد بهجت صالح كامل٢٢
بنى سويفمحمد كمال الدين محمد ابراهيم٢٣
بنى سويفاحمد كمال احمد سعيد٢٤
بنى سويفطارق نبيل سيد سعيد ابراهيم٢٥
بنى سويفاحمد امين فتحى محمد٢٦
بنى سويفمحمد فاروق سيف هللا على٢٧
بنى سويفخالد محمد سيد غانم٢٨
بنى سويفعيد جبريل ابراهيم عويس٢٩
بنى سويفمحمود احمد مختار عبد الباقى عبد العزيز٣٠
بنى سويفعبد هللا جمال عبد العزيز احمد٣١
بنى سويفعادل احمد محمد احمد رمضان٣٢
بنى سويفعطيه فتحى احمد عبد الوهاب٣٣
بنى سويفسمير عبد الباسط عبد الباقي عبد الباسط٣٤

صفحة ١١٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٠٥ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاحمد حمدان السيد على١
بنى سويفحسن محمد حجازى شلقامى٢
بنى سويفمحمد فاروق محمد على على٣
بنى سويفمصطفى فايز محمد عبد الوهاب٤
بنى سويفمحمد جمال احمد محمد٥
بنى سويفرمضان على يوسف حماد٦
بنى سويفالحمزه كمال محمد عبد الحليم٧
بنى سويفياسر عبد السالم عبد المحسن محمد٨
بنى سويفاحمد جمعه محمد احمد٩

بنى سويفعماد حمدى رمضان محمد١٠
بنى سويفمحمد نبيل سعد عز الدين١١
بنى سويفاحمد سيد عبد المنعم عبد السالم١٢
بنى سويفمصطفى محمود فؤاد احمد١٣
بنى سويفاحمد محمد احمد محمد١٤
بنى سويفعبد العظيم محمود عبد العظيم محمود السيد١٥
بنى سويفحسام الدين حسن محمد محمد١٦
بنى سويفحسن شعبان حسن محمد١٧
بنى سويفاحمد محمد عبد المعز على١٨
بنى سويفاحمد مصطفى رشيدى ابو حامد احمد١٩
بنى سويفعبد القوى محمد عبد القوى عبد الوهاب٢٠
بنى سويفمحمود محمد عبد هللا زيدان٢١
بنى سويفشعبان رمضان يسن عبد النبى٢٢
بنى سويفمحمد عمر جعفر خلف محمد٢٣
بنى سويفمحمد صفوت سيد محمد٢٤
بنى سويفحسن احمد شحاته محمد عثمان٢٥
بنى سويفاسالم خالد عبد العظيم محمد عبد الواحد٢٦
بنى سويفمحمد عمر محمد احمد على شيمى٢٧
بنى سويفمحمد فاضل مختار فاضل٢٨
بنى سويفطه محمد فتحي ابو طقية٢٩
بنى سويفمحمد شعبان قرنى حسن٣٠
بنى سويفصالح جمال زغلول احمد ابو العال٣١
بنى سويفيوسف سيد حسن محمد٣٢
بنى سويفمحمد محمود عبد الحميد اسماعيل٣٣
بنى سويفعلى احمد عبد العليم سيد٣٤

صفحة ١١٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاحمد محمد احمد عبد الرازق١
بنى سويفحسام الدين ايمن مؤمن عبد اللطيف٢
بنى سويفمختار حسين خالد سيد٣
بنى سويفخالد جمال عبد المعطى محمود٤
بنى سويفاحمد سيد صدقى حسين٥
بنى سويفاحمد عبد الحميد محمد قاسم٦
بنى سويفعيد بباوى يعقوب حنا٧
بنى سويفاحمد حسين سيد محمد٨
بنى سويفمحمود بدوى محمد عوض٩

بنى سويفعمر شعبان محمد السيد١٠
بنى سويفمحمد نمر محمد ابراهيم١١
بنى سويفحسام حسين حسن عبد المجيد١٢
بنى سويفاحمد ماهر تهامى رزق١٣
بنى سويفحلمى محمد حلمى محمد١٤
بنى سويفاحمد محمود جوده جمعه١٥
بنى سويفاحمد مسعودى محمد محمود١٦
بنى سويفرجب احمد محمد مفتاح١٧
بنى سويفمحمود نور الدين جاد حسين١٨
بنى سويفاحمد عمر نصر احمد١٩
بنى سويفاحمد جنيدى كامل ابراهيم٢٠
بنى سويفمحمد رضا معوض على حسين٢١
بنى سويفوليد عبد العظيم محمد عبده٢٢
بنى سويفمحمود حامد عبد العظيم محمود سيد٢٣
بنى سويفاحمد ابو زيد سعداوى محمد٢٤
بنى سويفعمر عبد هللا محمد ابراهيم٢٥
بنى سويفاحمد عبد الوهاب عبد الحكيم عبد الوهاب٢٦
بنى سويفعبد الرحمن حسنى مصطفى احمد٢٧
بنى سويفمحمد فتحى حماد محمد٢٨
بنى سويفنصر نفادى على محمد عبد الصالحين٢٩
بنى سويفايمن محمد فريد عبد العظيم شلقامى٣٠
بنى سويفايهاب بدوى خليفة على صبرة٣١
بنى سويفحماده محمد منازع عبد المجيد٣٢
بنى سويفامين كمال امين احمد محرم٣٣
بنى سويفمحمود عبد الحليم فرحات عبد الفتاح٣٤

صفحة ١١٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاحمد محمود احمد محمد عبد هللا١
بنى سويفمختار حسن ياسين محمد٢
بنى سويفطاهر محمد يوسف عبد الباقى٣
بنى سويفمحمد ابو السعود سنوسى احمد٤
بنى سويفايمن على احمد محمد٥
بنى سويفمحمود ظريف ناجى عبد العال٦
بنى سويفمحمد نشأت عبد الغنى محمد حسانين٧
بنى سويفاحمد عمر كمال محمود ابو الحسن٨
بنى سويفاسالم جمال سلطان سليمان٩

بنى سويفاحمد محمود تميم حسين١٠
بنى سويفكيرلس حلمى حلمى مجلى فام١١
بنى سويفمحمد عادل عوض احمد١٢
بنى سويفاحمد على قرنى على١٣
بنى سويفحسن احمد حسن احمد١٤
بنى سويفعمرو ابراهيم رشدى ابو القمصان١٥
بنى سويفحسن عبد القادر حسن عبد القادر١٦
بنى سويفمحمد رفعت يوسف عبد العليم١٧
بنى سويفمصطفى على محمد عبد العزيز١٨
بنى سويفمحمود محمد عويس مصطفى١٩
بنى سويفمصطفى ناجح محمد على٢٠
بنى سويفمحمد سعيد محمد ابو زيد٢١
بنى سويفاحمد سيد على على٢٢
بنى سويفمحمد يحيى عبد القادر عبد المنعم٢٣
بنى سويفعمر احمد عمر محمد توفيق٢٤
بنى سويفاحمد طه احمد محمد محمد٢٥
بنى سويفهشام جمال عيد احمد ابو زيد٢٦
بنى سويفاحمد محمد ابو غنيمة احمد٢٧
بنى سويفعمر عثمان محمد عثمان٢٨
بنى سويفخالد محمود محمد شنب٢٩
بنى سويفمحمد سيد حسن تمام٣٠
بنى سويفخالد شحاته صالح محمد٣١
بنى سويفمظهر سيد مظهر محمد٣٢
بنى سويفاحمد ناصر محمد احمد ابراهيم٣٣
بنى سويفكيرلس نجيب مهاود نصير٣٤

صفحة ١١٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفمحمود حسانين عبد الحميد خليل١
بنى سويفمحمود محمد لطفى صالح كامل٢
بنى سويفمحمد احمد عبد الظاهر صميدة٣
بنى سويفاحمد السيد عبد الغفار محمد صالح٤
بنى سويفمحمد على صالح محمد٥
بنى سويفاحمد محمد محمود محمد احمد دسوقى٦
بنى سويفعبد الرحمن ضياء محمد محمد رفاعى٧
بنى سويفمحمد سيد عبد التواب سيد٨
بنى سويفاحمد غانم حسن عبد المجيد٩

بنى سويفاحمد على محمد انور محمد صادق١٠
بنى سويفهشام طلعت يونس ابراهيم١١
بنى سويفمحمود سلمان سلومة عوض هللا١٢
بنى سويفاحمد اسماعيل ابراهيم عبد الحميد١٣
بنى سويفمحمد الشريف على محمد حافظ١٤
بنى سويفمينا عادل ابراهيم يوسف١٥
بنى سويفاحمد رجب تونى محمد عبد هللا١٦
بنى سويفمحمود حمدى محمود عبد اللطيف١٧
بنى سويفعمار عصمت احمد هريدى١٨
بنى سويفمحمد عمر محمد عشري عيد١٩
بنى سويفاسامة صقر محمد محمد٢٠
بنى سويفاحمد محمد عبد الظاهر مرسي٢١
بنى سويفعبد الرحمن محمد عبد الحليم حسن٢٢
بنى سويفتوفيق محمود توفيق حسان٢٣
بنى سويفميشيل جميل كامل حنين٢٤
بنى سويفعلى احمد عبد العزيز على مجاور الشال٢٥
بنى سويفمحمد عبد الحكم عبد العظيم محمد٢٦
بنى سويفهيثم جمال زغلول احمد خالد٢٧
بنى سويفجمال صالح احمد حسن٢٨
بنى سويفهانى على سيد خليفه٢٩
بنى سويفايمن احمد عبد الباقى احمد٣٠
بنى سويفاسالم عبد المنعم محمد حسن٣١
بنى سويفهيثم سيد محمد يوسف٣٢
بنى سويفعبد الوهاب عباس بدر عبد الوهاب٣٣
بنى سويفاحمد رمضان احمد بيومى٣٤

صفحة ١١٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفعمرو محمد محمد عبد العليم١
بنى سويفاسالم حسين غانم مبروك٢
بنى سويفاحمد فولى عبد الحليم سليمان٣
بنى سويفكيرلس ميالد بباوى معوض ابراهيم٤
بنى سويفيونس سيد يونس محمود الحميلى٥
بنى سويففهد مدحت فتحى حسن٦
بنى سويفيوسف سعيد وهبه صالح٧
بنى سويفاحمد على عبد هللا احمد٨
بنى سويفمصطفى رفعت عطية عبد المحسن٩

بنى سويفجمال على محمد عبد الوهاب عبد الصالحين١٠
بنى سويفايمن ابو الخير محمد حسن١١
بنى سويفعلي خليفة علي خليفة١٢
بنى سويففتحى محمد فتحى محمد١٣
بنى سويفحسام حسن عبده على١٤
بنى سويفمحمود معوض ناجى احمد ابراهيم١٥
بنى سويفاحمد محمد عبد المعز ياسين١٦
بنى سويفحسين محمد امام محمد١٧
بنى سويفمحمد احمد عبد الحميد محمود١٨
بنى سويفمحمد على محمد عبد اللطيف ابراهيم١٩
بنى سويفعبد الرحمن نادى فتحى سعداوى٢٠
بنى سويفحسن محمد محمد عبد الوهاب٢١
بنى سويفاحمد عمر عبد الحفيظ مصطفي٢٢
بنى سويفمحمد على على شافعى٢٣
بنى سويفعماد سعد عبد الحليم محمد٢٤
بنى سويفمحمد فتحى اسماعيل عبد العاطى على٢٥
بنى سويفاحمد صالح سيد سليمان٢٦
بنى سويفمحمد حسام الدين احمد حسن٢٧
بنى سويفمحمد نمر عبد الفتاح نمر٢٨
بنى سويفمحمد عيد عبد الجيد محمد٢٩
بنى سويفمصطفى احمد هشام محمود سليمان٣٠
بنى سويفمحمد عالء الدين عبد الفتاح رشدان٣١
بنى سويفامير ميالد لمعى عياد٣٢
بنى سويفمحمد اسبتان محمد مبروك٣٣
بنى سويفنور الدين حامد محمود عبد الجواد٣٤

صفحة ١١٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفسيد محمد عبد الحفيظ عمر١
بنى سويفغطاس سمعان رزق هللا غطاس٢
بنى سويفحسنى سيد حسنى فرج محمد٣
بنى سويفمحمود احمد فهمى احمد البحيرى٤
بنى سويفاحمد محمد امام كيالنى٥
بنى سويفاحمد محمد حسين محمد ابو زيد٦
بنى سويفمصطفى شعبان عبد القادر جاد الحق٧
بنى سويفمحمد نمر مرعى حسين٨
بنى سويفبطل شعبان ابراهيم محمد٩

بنى سويفمحمد خالد محمد حسن١٠
بنى سويفاسماعيل سمير على احمد ابو العال١١
بنى سويفاسامه حمدى داخلى اسماعيل١٢
بنى سويفمحمد جابر فتح الباب احمد١٣
بنى سويفحسن قرنى حسن احمد١٤
بنى سويفمصطفى ناصر سعد عبد العزيز١٥
بنى سويفاحمد محمد عثمان محمد١٦
بنى سويفاحمد سيد عبد السالم محمد١٧
بنى سويفعمرو صالح الدين سيد احمد محمد١٨
بنى سويفعبد الوهاب حسن محمود تمام١٩
بنى سويفسيد محمد بريك عبد العاطى٢٠
بنى سويفاحمد سعد زغلول محمد صالح٢١
بنى سويفمصطفى ممدوح احمد محمد٢٢
بنى سويفعرفه رفعت ربيع عبد المجيد٢٣
بنى سويفعمرو ابراهيم سعد عبد السالم٢٤
بنى سويفحاتم محمد صابر صالح محمود٢٥
بنى سويفاحمد سيد محمد احمد٢٦
بنى سويففاروق مصطفى لطفى مصطفى٢٧
بنى سويفاحمد ابو الحمد شحاتة عبد العليم٢٨
بنى سويفاسالم عمر محمد عبد المولى٢٩
بنى سويفاسالم ربيع شريف عبد العظيم٣٠
بنى سويفمحمد حجاج عبد المحسن علي مفتاح٣١
بنى سويفمحمد حسين محمد حسين٣٢
بنى سويفاحمد محمد محمد والى٣٣
بنى سويفاسامه سامح شحاته خليل٣٤

صفحة ١١٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٠٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفخالد احمد محمد ربيع احمد١
بنى سويفمحمد حسام عبد العواض رفاعى٢
بنى سويفمحمد فتحى عبد العظيم سيد٣
بنى سويفحسين ابراهيم محمود محمد جعيدى٤
بنى سويفاحمد صالح طه عبد المقصود٥
بنى سويفمصطفى نبيه محمد عبد الشافى٦
بنى سويفمحمد عبد الناصر طه على عثمان٧
بنى سويفعالء قرنى سيد محمود٨
بنى سويفايمن طه حسين مفتاح٩

بنى سويفمحمد هاشم قرنى ابراهيم رضوان١٠
بنى سويفاحمد سعد احمد السيد١١
بنى سويفاحمد صالح محمد حسن السيد١٢
بنى سويفاحمد رمضان محمد حسن١٣
بنى سويفاحمد مصطفى محروس كامل محمد١٤
بنى سويفافرايم فاروق انور عازر١٥
بنى سويفمحمد حسين ربيع منصور١٦
بنى سويفاحمد رفعت محمد محمد على١٧
بنى سويفاحمد موسى عبد الحكيم موسى١٨
بنى سويفمحمد على عدلى رمضان١٩
بنى سويفوليد فرن ادهم سالم٢٠
بنى سويفمحمود رجب محمد حامد٢١
بنى سويفاحمد محمد تونى مهنى٢٢
بنى سويفمحمد رجب عبد العظيم عبد الجيد٢٣
بنى سويفمايكل ادورات فانوس مينا٢٤
بنى سويفمحمد حسنى محمد حسن حماد٢٥
بنى سويفكيرليس نصحى حكيم ويصا حنين٢٦
بنى سويفمحمد محمد حسين حسن محمد٢٧
بنى سويفاحمد سيد رمضان احمد٢٨
بنى سويفطه محمد التونى على عبد الهادى٢٩
بنى سويفاحمد صالح شحاته محمد٣٠
بنى سويفاسالم حسن احمد عبد العزيز٣١
بنى سويفاحمد محمود فهمى ياسين٣٢
بنى سويفاحمد زيدان حجاج ابراهيم٣٣
بنى سويفمحمود سيد عبد المولى زارع٣٤

صفحة ١٢٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفاسالم عنتر احمد محمد١
بنى سويفمصطفى احمد حسن بدران٢
بنى سويفعبد الرحمن سيد محمد على٣
بنى سويفطارق ابو بكر قرنى عيسى٤
بنى سويفمحمد محروس محروس سيد احمد٥
بنى سويفمحمد جمال احمد ذكى٦
بنى سويفمحمود محمد وحيد حسين عبد العال٧
بنى سويفاحمد محمد المعتز با محمود عبد الرحمن٨
بنى سويفرامى شحاته خلف نصيف٩

بنى سويفعبد الرحمن على حجازى محمد١٠
بنى سويفمحمد حكيم احمد سعيد عمار الدخيل١١
بنى سويفاحمد محى الدين احمد السايح١٢
بنى سويفعبد الرحمن جمال دسوقى محمد١٣
بنى سويفمحمد عرابى بركات عرابى١٤
بنى سويفاحمد شعبان محجوب محمد١٥
بنى سويفرمضان رجب احمد السيد١٦
بنى سويفحسن محمد كامل عبد الجواد١٧
بنى سويفطه حسن احمد محمد١٨
بنى سويفاحمد عنتر بدوى محمد الحميلى١٩
بنى سويفناثان القس دميان حنا قيصر٢٠
بنى سويفمحمد مصطفى صابر عمر٢١
بنى سويفمحمود عبد المحسن حسين محسن٢٢
بنى سويفمحمد عبد اللطيف خميس محمد٢٣
بنى سويفمينا كرم يعقوب عياد٢٤
بنى سويفمحمد جمال صبرى على٢٥
بنى سويفاحمد عمر محمد مجودة محمد٢٦
بنى سويفمحمود رياض عبد السميع سيد٢٧
بنى سويفمحمود محمد محمد عبد الظاهر ابراهيم٢٨
بنى سويفعبد هللا سالمة على محمد حسن٢٩
بنى سويفصيفى على صيفى سيد حجاج٣٠
بنى سويفرمضان ابو العيون عبد العليم صالح٣١
بنى سويفاحمد محمد عبد الفتاح منجود٣٢
بنى سويفعمرو محمد محمد ميهوب٣٣
بنى سويفعلى حما هللا عبد الغنى عبد هللا٣٤
بنى سويفعبد الرحمن محمد فهمى عبد الحميد٣٥

صفحة ١٢١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

بنى سويفمحمد على عبد المحسن عزب١
بنى سويفكارم ربيع حامد سعداوى٢
بنى سويفدانيال مدحت جرجس دانيال٣
بنى سويفمحمد فتحى ابراهيم حميدة٤
بنى سويفاحمد ابراهيم السيد عبد الرحمن٥
بنى سويفكريم اسعد عبد العظيم احمد٦
بنى سويفاسالم احمد ابو زيد احمد همام٧
بنى سويفمحمد احمد سعداوى حسان٨
بنى سويفحسن عالء الدين حسن صبرة٩

بنى سويفمحمد جمعة جمعة عبد العليم١٠
بنى سويفمصطفى جمال عبد هللا على١١
بنى سويفمحمد نسيم عباس سيد١٢
بنى سويفمحمد جمال سعد محمد سالم١٣
بنى سويفاسامه مبارك شبيب محمود١٤
بنى سويفحسام محمد محى الدين على الشريعى١٥
بنى سويفاحمد جمال محمود عبد الحكيم١٦
بنى سويفمحمد رمضان الروبى الروبى شاهين١٧
بنى سويفلويز ثابت كامل حنا١٨
بنى سويفلوقا سمير لوقا شفيق١٩
بنى سويفجورج عبد الناصر بركات ولسن٢٠
بنى سويفمحمد شريف محمد على٢١
بنى سويفاسالم محمد عبد الباقى مرسى٢٢
بنى سويفبيتر ناصر بطرس جيد٢٣
بنى سويفمحمد سيد فتحى احمد٢٤
بنى سويفميخائيل القمص يؤانس عزت انطون ميخائيل٢٥
بنى سويفمحمد ربيع فؤاد احمد مبارك٢٦
اسيوطاسراء مصطفى عبد الجواد محمد٢٧
اسيوطبسمة محمد حقيق على٢٨
اسيوطرضا عبد الهادى حسن جاد هللا٢٩
اسيوطزينب حسن فراج محمد٣٠
اسيوطسمية عبد الرازق فراج محمد فراج٣١
اسيوطاسراء خالف على حسين٣٢
اسيوطنسمه سيد حامد احمد قاسم٣٣
اسيوطفاطمة رفعت احمد عمر٣٤

صفحة ١٢٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطنورا جامع محمد حسين١
اسيوطميادة عمران محمود عبد المجيد النجار٢
اسيوطاسراء محمد صالح الدين احمد على٣
اسيوطليله محمد عبد العزيز حسين٤
اسيوطمروة حجازى على حسن٥
اسيوطمها احمد عبد الهادى احمد حجازى٦
اسيوطالزهراء محمد رافت علي عبد الناصر علي٧
اسيوطتيسير قوشتي عبد الحميد سيد٨
اسيوطماجدة حسن عبد هللا حسين على٩

اسيوطايه الرحمن زكى عبد المنعم سالمة شلقامى١٠
اسيوطهناء ثروت فهمى حسن١١
اسيوطمروه مصطفى على عبد الحق١٢
اسيوطاسماء عبد الرحيم احمد على١٣
اسيوطبسمة كرم مرسى عثمان١٤
اسيوطهدى على عمر محمد نصر١٥
اسيوطامنه عمر احمد قاسم١٦
اسيوطفاطمة رافت عبد الرحيم محمد١٧
اسيوطأسماء ثروت رشدي عبد الرازق١٨
اسيوطزهراء احمد احمد عمران١٩
اسيوطانتصار ياسر عبد الراضى محمود٢٠
اسيوطسلمى سيد ابو بكر عبد المعز٢١
اسيوطتهانى محمد عبد الفتاح على٢٢
اسيوطناهد ناجح خليل جرجس٢٣
اسيوطسحر خلف محمود احمد٢٤
اسيوطمروة عبد الهادى عبد الرحمن سيد٢٥
اسيوطتغريد محمدين عزوز احمد٢٦
اسيوطاسراء منير عبد الحليم عبد المجيد٢٧
اسيوطهند عبده جوده عيسى٢٨
اسيوطريهام ابو الوفا طاهر محمد٢٩
اسيوطوالء محمود جاد المولى حسن٣٠
اسيوطوئام عاطف السيد حسن محمود٣١
اسيوطغاده محمد عبد الحميد على٣٢
اسيوطريهام خالد محمد محمود بخيت٣٣
اسيوطاميره حمدى محمد عبد المجيد٣٤

صفحة ١٢٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطشيماء صفوت عبد العليم محمود١
اسيوطيسرا حامد عبد الوهاب السباعى٢
اسيوطدرية احمد محمد عبد الحليم٣
اسيوطمروة عبيد ابو العز عقل٤
اسيوطهيام صابر محمد احمد حسن٥
اسيوطمنى احمد سيد عبد العال٦
اسيوطمنى متولى حسانين احمد٧
اسيوطمى عبد الهادى مصطفى عبد الكريم٨
اسيوطدعاء رمضان محمد عمر٩

اسيوطصفاء مصطفى حسانين ابراهيم عيسى١٠
اسيوطريم عبد الباسط عبد اللطيف بدوى١١
اسيوطايمان عاطف خطاب محمد١٢
اسيوطصفاء يحيى حسن يونس١٣
اسيوطمروه عز الدين عبد العظيم محمد١٤
اسيوطسمحة محمد على سيد١٥
اسيوطفاطمة منصور ابو المجد عبد هللا١٦
اسيوطريم محمود محمد حلمى الشريف١٧
اسيوطوالء عبد الرؤف على محمود١٨
اسيوطاسماء مصطفى على محمد١٩
اسيوطايفا كارم عدلى جاد الكريم٢٠
اسيوطيسرا طلعت صابر خليل عثمان٢١
اسيوطحسناء حسن صالح نعمان٢٢
اسيوطانغام عبد المحسن زكي محمود عثمان٢٣
اسيوطفاطمة حسن على صديق٢٤
اسيوطبسمة محمد عبد الهادي محمد٢٥
اسيوطرندا عبد الحميد محمد بطيخ رضوان٢٦
اسيوطهناء حسنى حافظ عمر٢٧
اسيوطروح هللا فاطمة الزهراء محمد خالد عباس عبد الاله٢٨
اسيوطفاطمة الزهراء جمال محمد ابو الليل٢٩
اسيوطسحر سعدى بغدادى محمد٣٠
اسيوطنهاد محمد رضوان متولى٣١
اسيوطزينب حسن فؤاد عثمان٣٢
اسيوطاريج محمد محمد محمد محمود٣٣
اسيوطايمان عصام الدين مصطفى رمضان عثمان الحملى٣٤

صفحة ١٢٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطوالء السيد احمد محمد١
اسيوطناريمان عاشور توفيق سيد٢
اسيوطشيماء عبد الرحيم على السيد٣
اسيوطصابره السيد احمد طلب٤
اسيوطدينا وحيد عبد الحيمد دسوقى صالح٥
اسيوطنورا عبد الرحيم احمد شعالن٦
اسيوطنسمه عبد الحليم سعد صالح٧
اسيوطبسمه احمد سيد على سقال٨
اسيوطامل عبد العال محمد متولى محمد٩

اسيوطنورهان يسرى زكى على١٠
اسيوطايه كمال حسين عبد المجيد١١
اسيوطوالء عبد الجواد خلف عبد الجواد١٢
اسيوطريهام سيد بكر سيد١٣
اسيوطانجى محمد بهاء الدين احمد زين العابدين يسن١٤
اسيوطاميرة منصور عبد القادر سالم١٥
اسيوطهند فكرى جالل على ابراهيم١٦
اسيوطنهله جابر محمد جابر١٧
اسيوطفاطمة سيد محمد عبد الحافظ١٨
اسيوطشرين محمد السيد عبد العال١٩
اسيوطمنى محمد ابراهيم عبد الرحمن٢٠
اسيوطهاجر جزولى احمد عبد اللطيف٢١
اسيوطنهال صالح عبد العظيم محمد٢٢
اسيوطنسمه ممدوح جالل محمود٢٣
اسيوطدعاء سيد يونس الصادق احمد٢٤
اسيوطاسماء عزام خلف عرابى احمد٢٥
اسيوطنرمان ابراهيم على عبد هللا٢٦
اسيوطهدير اسامه عبد الهادى احمد٢٧
اسيوطيسرا محمد عاطف عبد النعيم متولى٢٨
اسيوطايه عبد المقصود فوزى عبد الرحيم٢٩
اسيوطمروه جمال محمد حسين٣٠
اسيوطفاطمة سعد محى الدين محمد السيد٣١
اسيوطاسراء ابو زيد محمد ابو زيد٣٢
اسيوطاسماء خلف ابراهيم خلف٣٣
اسيوطشيماء سيد ابو ضيف محمد محمود٣٤

صفحة ١٢٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٠٩ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطفاطمه عبد العزيز عبد النظير رمضان سيف١
اسيوطمها عمران حسين حسن٢
اسيوطشيماء جالل سليم ابو زيد٣
اسيوطرحاب عبده ركابى حامد٤
اسيوطاسماء مدحت عبد الخالق حسين٥
اسيوطفاطمة رجب سيد على٦
اسيوطناهد فرغلى سيد احمد٧
اسيوطاسماء بكر عبد الاله فراج على٨
اسيوطارتواء كمال على حسن٩

اسيوطشيماء ابراهيم محمد بكر١٠
اسيوطايه رضا عبد الفتاح محمود عبد الوهاب١١
اسيوطمروه عبد العزيز على محمد١٢
اسيوطمها صالح لطفى السيد١٣
اسيوطمريم جمال فايز سيد١٤
اسيوطدعاء احمد هاشم محمد١٥
اسيوطاسراء محمد نجيب احمد سعيد١٦
اسيوطاالميره نورا عبد المجيد محمود عبد المجيد١٧
اسيوطاسراء الهم ابو الحمد عبد اللطيف١٨
اسيوطيسرا حمدى عبد الرحيم محمد١٩
اسيوطمروه ناصر احمد محمد٢٠
اسيوطاسماء احمد محمد محمود عبد العال٢١
اسيوطامنيه احمد مصطفى احمد ابو حمره٢٢
اسيوطمروه ناصر اسماعيل ابو ضيف٢٣
اسيوطسماح عمر احمد ابراهيم٢٤
اسيوطزهرة العال عبد العزيز عبد العظيم عبد العزيز٢٥
اسيوطاسماء خلف فنجرى محمد عطا٢٦
اسيوطسماء احمد محمد محمد٢٧
اسيوطكريمان عبد الشافى ابراهيم على٢٨
اسيوطوالء محمد على محمد يونس٢٩
اسيوطسالى وجية شوقى حبيب٣٠
اسيوطوالء عبد الناصر محمد دياب٣١
اسيوطسماح جمال عبد الناصر على٣٢
اسيوطهاجر حسان حسن حسن٣٣
اسيوطناريمان ناصر احمد محمد عثمان٣٤

صفحة ١٢٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطهدير محمد عبد المعز عيسى حسانين١
اسيوطشيماء حسن عبد الحميد محمد٢
اسيوطلبنى حمدى محمد ضاحى٣
اسيوطالهام حمدى فهمى يوسف٤
اسيوطاسماء صالح ابراهيم على٥
اسيوطرضوى محمود صديق عبد الغنى٦
اسيوطمحمد الطيب عبد الحفيظ عبد العزيز رضوان٧
اسيوططارق بيومى حسن على٨
اسيوطخالد احمد محمد احمد سليمان٩

اسيوطمصعب الحناوى محمد ثابت هاشم١٠
اسيوطعبد الباسط محمد عبد الباسط ابراهيم١١
اسيوطاحمد فرغلى عبد العظيم فرغلى١٢
اسيوطاحمد نظير فرغل نظير١٣
اسيوطعبد الرحمن محمود عبد الاله ابو المعاطى حسن١٤
اسيوطكامل احمد كامل احمد السمان١٥
اسيوطاحمد حسين جابر ابراهيم جابر١٦
اسيوطفهد احمد عبد المبدى احمد١٧
اسيوطايمن احمد على عبد الرحمن١٨
اسيوطمصطفى عبد الروؤف عبد الحليم قطب١٩
اسيوطاحمد محمد طه حسانين٢٠
اسيوطمصطفى فتحى فهمى مهران٢١
اسيوطمينا عياد شكري اسكندر٢٢
اسيوطاحمد جمال عبد الهادي حسن٢٣
اسيوطحمدى احمد عبد الحميد حسن٢٤
اسيوطربيعى صالح شحاتة عبد الرحيم٢٥
اسيوطابو ضيف عبد العلى ابو ضيف عبد العلى٢٦
اسيوطمحمد منير محمد خليل٢٧
اسيوطاحمد عادل عبد الرحيم محمد٢٨
اسيوطمحمود محمدين محمود عبد هللا٢٩
اسيوطعالء ربيعى محمد عبد الحافظ٣٠
اسيوطعالء محمد عبد هللا سيد٣١
اسيوطعبد الرحيم حسن احمد سلطان٣٢
اسيوطمحمد عمر احمد سليمان٣٣
اسيوطاحمد سالمه شيمى محمد٣٤

صفحة ١٢٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطاحمد فتحى عبد السالم عبد ربه١
اسيوطمصطفى على عبد السميع عطيفى٢
اسيوطمحمد عبد البارى عبد الحفيظ حسن٣
اسيوطمصطفى محمود عابدين حسن٤
اسيوطاشرف على عبد العال سيد٥
اسيوطابراهيم حسن عبد العال ابراهيم٦
اسيوطعبد الرحمن عبد العال مهدى ابو الليل٧
اسيوطاحمد عبد الشافى كامل دسوقى٨
اسيوطاحمد سيد عبد العال محمد٩

اسيوطايهاب احمد محمد مرسى١٠
اسيوطمصطفى ممدوح حسين احمد ابو رحاب١١
اسيوطمحمد رمضان على عبد الرحمن محمد حماية١٢
اسيوطياسر جمال يحيى على١٣
اسيوطعالء ابراهيم زين تونى١٤
اسيوطاحمد حسان على حسان١٥
اسيوطمحمد عمر فاوى سعيد١٦
اسيوطهيثم حسن عبد النعيم جاد المولى١٧
اسيوطنادر عياد مرسال خليل١٨
اسيوطاحمد حامد عبد العظيم محمد١٩
اسيوطمحمد صالح الدين قوشتى على قدرى٢٠
اسيوطعلى احمد على نمر٢١
اسيوطياسين احمد صديق السيد٢٢
اسيوطاحمد رفيق عبد القادر سيد٢٣
اسيوطعبد الحميد عبد الرؤف احمد رفاعى٢٤
اسيوطمصطفى محمد عبد الحميد حسين٢٥
اسيوطعبد المنعم محمد قاسم محمد٢٦
اسيوطاحمد عشرى عبد الرحيم محمد٢٧
اسيوطمحمد احمد محمد سيد ابراهيم٢٨
اسيوطاحمد سمير فوزى عبد الحليم ابو ضويه٢٩
اسيوطهشام حمدى السيد محمد٣٠
اسيوطعثمان اسعد عثمان احمد عبد المولى٣١
اسيوطعبد هللا مسعود فوزى عبد الودود٣٢
اسيوطمحمود محمد يوسف احمد٣٣
اسيوطمحمود خميس كامل خلف٣٤

صفحة ١٢٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطحازم  السمان احمد السمان١
اسيوطهشام قبيصى احمد محمد صقر٢
اسيوطمايكل جمال زخارى جيد٣
اسيوطالبدرى عيد السيد عبد الرحمن٤
اسيوطعبد الفتاح حسن عبد الفتاح حسن٥
اسيوطمحمود حسين حسن حسين حسن٦
اسيوطمحمد ماهر ربيع عبد العظيم سالم٧
اسيوطاحمد محمود عمر خيامى٨
اسيوطهشام السيد االسعد حفناوى٩

اسيوطاسماعيل سيد عبد العليم عبد المنعم١٠
اسيوطاكرامي عبده محمد عبد اللطيف١١
اسيوطتركى ابو زيد تركى عمر١٢
اسيوطرشوان محمد محمود احمد١٣
اسيوطعبد الاله احمد عبد الاله محمود١٤
اسيوطاحمد ناصر عبد العزيز عبد الغفار١٥
اسيوطبدر فوزى رويش سالمان جارحى١٦
اسيوطمحمود احمد عبيد حسن عبيد١٧
اسيوطعبد الحميد سيد جابر على١٨
اسيوطابراهيم على ابراهيم على عبد الرحيم١٩
اسيوطريمون عاطف معوض غالي ابراهيم٢٠
اسيوطحسين عبد العزيز محمود حسن٢١
اسيوطاحمد محمد عوض سيد٢٢
اسيوطاسامة حسين احمد توفيق٢٣
اسيوطاسماعيل رشاد محمد ابو بكر٢٤
اسيوطمحمود ابراهيم احمد الراوى٢٥
اسيوطحسين محمد سيد محمد٢٦
اسيوطعالء جابر عبد العظيم محمد٢٧
اسيوطعماد الدين عادل احمد مصطفى٢٨
اسيوطمحمود فتحى محمد ابراهيم٢٩
اسيوطالسيد حسين كمال حسين٣٠
اسيوطمصطفى على احمد فرغلى٣١
اسيوطهشام شعبان مرسى محمد٣٢
اسيوطيحيى زكريا محمد رشدى٣٣
اسيوطرشاد احمد منازع ابراهيم٣٤

صفحة ١٢٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطعبد الرحيم شحات حسن عبد الغنى١
اسيوطاحمد مختار سعد الدين بدوى٢
اسيوطحسام حسن محمد محمود٣
اسيوطعبد هللا احمد كامل احمد٤
اسيوطمصطفى محمود محمد احمد الشاهد٥
اسيوطمحمد جمال محمود احمد٦
اسيوطعمر عبد الاله عباس محمود٧
اسيوطاحمد عبد الناصر متولى محمود٨
اسيوطعلى احمد عكاشه حسن٩

اسيوطبشير جريو خلف هللا عثمان١٠
اسيوطحسن على محمود محمد١١
اسيوطعاصم حمادة محمد احمد١٢
اسيوطعبد اللطيف عبد الرحيم احمد عبد اللطيف١٣
اسيوطاحمد عبد الوهاب سليمان على١٤
اسيوطرفاعى سعد رفاعى مسلم١٥
اسيوطمحمد على عبد المجيد سطوحى١٦
اسيوطحسام مراد منير خليفة١٧
اسيوطمحمود محمد عبد الرحيم عبد اللطيف١٨
اسيوطمرغنى زين حسنين محمد١٩
اسيوطاحمد هاشم ابراهيم على٢٠
اسيوطمحمد على حمدان احمد٢١
اسيوطاحمد محمد سيد عبد الباقى٢٢
اسيوطيوسف على عمران على٢٣
اسيوطعرفان جمال محمد احمد٢٤
اسيوطمصطفى محمود احمد عبد هللا٢٥
اسيوطمحمد جمال الدين ابراهيم عبد هللا مصطفى٢٦
اسيوطاسماعيل عباس محمد احمد٢٧
اسيوطاحمد عواض على عبد هللا٢٨
اسيوطاسماعيل احمد محمد عمار زناتى٢٩
اسيوطاحمد نبيل احمد عبد القادر٣٠
اسيوطمحمود فتحي علي اسماعيل٣١
اسيوطمحمد انور محمد احمد٣٢
اسيوطاحمد عربى عبد المالك جاد الرب٣٣
اسيوطايمن لطفى عبد الرؤف اسماعيل٣٤

صفحة ١٣٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطعبد المجيد خلف عبد المجيد محمد١
اسيوطمصطفي محمود علي حسين٢
اسيوطمحمد صالح جابر على٣
اسيوطهيثم صابر على اسماعيل٤
اسيوطكريم محمود شوقى محمد٥
اسيوطمصطفي ثابت سيد محمد٦
اسيوطعلى مناع هاشم حسانين حسين٧
اسيوطمحمود الطيب على رضوان٨
اسيوطاحمد ابو الوفا احمد عبد العال٩

اسيوطموسى محمد موسى على١٠
اسيوطمصطفى الضبع على السيد١١
اسيوطاحمد عبد المنطلب محمود عبد المنطلب١٢
اسيوطعاطف عبد الراضى ابراهيم محمد١٣
اسيوطمحمد احمد صبرى ابراهيم عبد الناصر١٤
اسيوطاحمد اسعد عثمان احمد عبد المولى١٥
اسيوطخليفه عبد هللا محمد على١٦
اسيوطمحمد رمضان عبد هللا رمضان١٧
اسيوطمحمد حسب محسب حسب١٨
اسيوطاحمد طلعت عبد الحفيظ حسين١٩
اسيوطعماد سيد حسين احمد٢٠
اسيوطمحمد على على حسن٢١
اسيوطمحمد جابر محمود احمد٢٢
اسيوطضياء الدين محمد عبد هللا ابو زيد٢٣
اسيوطعبد الاله شحاته عبد الاله عبد الكريم٢٤
اسيوطهيثم محمد حسين خليفه٢٥
اسيوطخالد محمود محمد حسانين٢٦
اسيوطاحمد عبد الرازق عبد القادر حافظ٢٧
اسيوطمحمد كمال محمد على٢٨
اسيوطعماد حمدى ابراهيم عيسى٢٩
اسيوطمحمد صالح ابراهيم محمد٣٠
اسيوطسيد جمال سيد سليم٣١
اسيوطاسالم عاطف حلمي مبارك٣٢
اسيوطعبد المحسن سيد عبد المحسن صبره٣٣
اسيوطحسام محمد رمضان حسانين٣٤

صفحة ١٣١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٠ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطمحمد محمود احمد عثمان١
اسيوطعماد الدين عبد الهادى احمد محمد٢
اسيوطعبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد٣
اسيوطاحمد عدلى سطوحى فرغلى سطوحى٤
اسيوطاحمد وجيه فوزى عيسى٥
اسيوطاسالم عطية عبد اللطيف حسن٦
اسيوطمحمد راضى عبد الحليم عبد هللا٧
اسيوطصابر بركات محمود توفيق٨
اسيوطفتحى ضاحى السيد هاشم٩

اسيوطمصطفى احمد ابو الوفا سليم١٠
اسيوطحسام حمدى عبد الرحمن احمد١١
اسيوطاحمد الصغير محمد محمد سباق١٢
اسيوطاحمد محمد سباق محمد١٣
اسيوطمحمد منصور مختار محمد١٤
اسيوطمصطفى عبد الوكيل محمود السمان١٥
اسيوطعبد المنعم محمد حمدون فراج١٦
اسيوطممدوح سيد محمد سيد السالمونى١٧
اسيوطحمدان محمد محمود محمد١٨
اسيوطياسر محمود احمد عيسى١٩
اسيوطاحمد محمود على توفيق٢٠
اسيوطمحمد حسن مهران خليفة٢١
اسيوطاحمد عادل على عبد السالم٢٢
اسيوطاحمد محمد عبد الراضى السيد٢٣
اسيوطمينا ممدوح فرنسيس رزيق بخيت٢٤
اسيوطخالد محمد احمد حمدى مصطفى٢٥
اسيوطعلى سعد انس محمد٢٦
اسيوطنصار عبد الراضى عبد الاله احمد٢٧
اسيوطمعتز عوض ابو العال عطيه٢٨
اسيوطوليد محمد عبد المعبود عبد الغنى٢٩
اسيوطمروان لطفى ابو زيد صبره٣٠
اسيوطجمال محمد ابراهيم محمد٣١
اسيوطمحمد هالل عبد الموجود عبد العال٣٢
اسيوطمحمد هاشم محمد فرج صالح٣٣
اسيوطمحمد احمد فوزى محمد٣٤

صفحة ١٣٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطعلى جمال الدين راغب ابو زيد١
اسيوطالحسن عبد السالم ابراهيم حسين٢
اسيوطمحمود ابراهيم سامى حسين عبد المتجلى٣
اسيوطعامر عبد هللا محمد علي٤
اسيوطرضا محمد سيد خميس٥
اسيوطيحيى محمد عثمان طليحى٦
اسيوطيوسف ميالد سعد ابراهيم٧
اسيوطمحمد فتحى محمد مبارك سالم٨
اسيوطاسامه فوزى قصد هللا يسى٩

اسيوطصالح عبد الهادى على عبد الحافظ١٠
اسيوطمؤمن صفوت محمد حسين١١
اسيوطضياء الراوى الضمرانى عبد الرحمن١٢
اسيوطصالح محمد عطايت هللا محمود١٣
اسيوطهشام منازع معبد عرابى١٤
اسيوطحسام محمد مصطفى محمد١٥
اسيوطاحمد عالء عبد البارى عبد الرسول١٦
اسيوطحماده فايز مسعود عبد الاله١٧
اسيوطعبد العليم طلعت عبد العليم علي١٨
اسيوططارق فتحى مصطفى على١٩
اسيوطهشام عبد الصبور عبد الغنى يوسف٢٠
اسيوطاسامه احمد محمود ابراهيم٢١
اسيوطمصطفى ابراهيم كامل احمد٢٢
اسيوطعمر محى الدين عبد النعيم اسماعيل٢٣
اسيوطحمدى حسين عبد الاله عبد المجيد٢٤
اسيوطاحمد سيد حمدان احمد٢٥
اسيوطمحمد فوزى عبد النعيم كامل فراج٢٦
اسيوطحربى السيد احمد محمد٢٧
اسيوطصدام حسين ابو غنيمة يونس٢٨
اسيوطمحمد ناجح عبد العال عبد هللا٢٩
اسيوطاسماعيل محروس احمد عبد الجواد٣٠
اسيوطاحمد محمد احمد مزيد٣١
اسيوطمحمود جمال السيد عزاز٣٢
اسيوط محمد محمود عبد هللا اسماعيل٣٣
اسيوطمحمود فراج محمد سليم٣٤

صفحة ١٣٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطعلى السيد عبد الرحيم محمد١
اسيوطجرجس جمال لطفى الجبلى٢
اسيوطحازم خلف حسن حسين٣
اسيوطمحمود عوض سيد عوض٤
اسيوطمعتز محمد قطب كمال محمد٥
اسيوطحازم محمد حسين حسن٦
اسيوطوليد هوارى زكى على٧
اسيوطمحمد يوسف حافظ خليفة٨
اسيوطعالء عاطف حسن متولى٩

اسيوطحسن محمد فؤاد ابو المجد١٠
اسيوطعبد الخالق عبد الموجود امين السمان١١
اسيوطمحمود محمد عبد الرحمن سيد١٢
اسيوطمصطفى احمد سيد احمد١٣
اسيوطمعتصم محمد عبد المنعم محمد١٤
اسيوطاحمد عبد الراضى على ابو بكر١٥
اسيوطعلي حسن عبد الحميد عبد العزيز١٦
اسيوطعلى فتحى عاصى احمد صالح١٧
اسيوطجمال عبد الناصر سليم عبد الرحيم١٨
اسيوطمحمود محمد احمد محمد١٩
اسيوطمحمد بخيت محمد محمد٢٠
اسيوطحازم محمد حسن محمد٢١
اسيوطمحمد همام امام طه٢٢
اسيوطهشام عبد الناصر عبد الحميد عبد الرحمن٢٣
اسيوطمحمود حسين الدمرانى حسين٢٤
اسيوطاحمد سالمة محمد حسانين٢٥
اسيوطمحمود نادى احمد عبد المعز٢٦
اسيوطابو بكر محمد احمد محمد سرساوى٢٧
اسيوطمحمد عثمان محمود عثمان٢٨
اسيوطمحمد صالح هاشم قاسم٢٩
اسيوطمحمد ابو بكر موسى عبد الرحيم٣٠
اسيوطمنصور محمد عبد المالك حسن٣١
اسيوطعلى شيمى طه ابراهيم٣٢
اسيوطعاصم عصام عبد الصبور عبد الحكم٣٣
اسيوطرزق عبد الحفيظ رزق موسى فرغل٣٤

صفحة ١٣٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطايمن عيسى عبد الجواد صالح١
اسيوطحمادة محمد عبد الرحيم حسين سليم٢
اسيوطمرتضى عبد العليم عطية معوض٣
اسيوطمحمود ابراهيم حسن بكير٤
اسيوطالحسين على سليمان عزت عبد القادر٥
اسيوطسامي صالح محمد عبد الاله٦
اسيوطشريف محمد احمد احمد٧
اسيوطاحمد عمر عبد العال محمد٨
اسيوطمحمد متولى عبد الصبور عمار٩

اسيوطعبد الفتاح احمد حساينن ابراهيم١٠
اسيوطمحمد على مصطفى احمد١١
اسيوطمحمد جمال عبد الرحيم محمد١٢
اسيوطحمدى عبد المحسن احمد حسن١٣
اسيوطاسامه عمر ناجى عبد السند١٤
اسيوطاحمد محمود عبد هللا حسين١٥
اسيوطعبد الغنى قاسم عبد الغنى عبد العليم١٦
اسيوطوجدان محمد محمود عالم١٧
اسيوطابو بكر ابو اليزيد عبد هللا محمد همام١٨
اسيوطحسام محمد عبد الرحمن محمد١٩
اسيوطاحمد خلف احمد عبد السميع٢٠
اسيوطحسام صالح الدين ابو المجد عمر٢١
اسيوطاحمد كمال على احمد٢٢
اسيوطالحاكم فؤاد جاد الكريم محمد٢٣
اسيوطمحمد ابراهيم خلف هللا عبده٢٤
اسيوطاحمد عبد المنعم محمد فرج٢٥
اسيوطاحمد فاروق احمد ادريس حسن٢٦
اسيوطمحمود احمد محمد عبده٢٧
اسيوطمصطفى على عرابى طلحه٢٨
اسيوطرجب عرفات عبد الستار عبد الاله٢٩
اسيوطراشد حسن محمد طه٣٠
اسيوطمايكل سمير منصور عطية٣١
اسيوطتوماس سمير جيد غبرس٣٢
اسيوطاحمد فهمى حسن محمد٣٣
اسيوطمايكل بشرى قالدة اسكندر٣٤

صفحة ١٣٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطمؤمن رجب عبد الظاهر مصطفى١
اسيوطابانوب عياد بخيت ابراهيم٢
اسيوطمصطفى محمد مصطفى ابو المجد٣
اسيوطاحمد السيد محمود مصطفى٤
اسيوطاحمد رشاد عبد المبدى محمد٥
اسيوطعلى يوسف على احمد نصر الدين٦
اسيوطمحمد عثمان عبد العزيز ابراهيم٧
اسيوطبوال مجدى شوقى فهمى٨
اسيوطمحمد اسماعيل مجدى عبد الحكيم سيد٩

اسيوطمحمد محمود محمد عميره١٠
اسيوطاحمد خميس محمد شحاته١١
اسيوطمحمود سيد محمود جمعة١٢
اسيوطاحمد على عبد الفتاح عبد المنعم١٣
اسيوطويصا سليمان حنس سليمان١٤
اسيوطحماده محمد احمد محمد١٥
اسيوطياسر على محمد على١٦
اسيوطعلى محمد محمد حسين سليمان١٧
اسيوطوليد محمد احمد ابراهيم١٨
اسيوطمصطفى محمد محمود محمد١٩
اسيوطاحمد محمود احمد حسن عثمان٢٠
اسيوطمحمود احمد احمد اسماعيل٢١
اسيوطاحمد حربى عبد الحميد محمد السباعى٢٢
اسيوطمحمد يحيى جالل حسن٢٣
اسيوطمحمد محمد حسين محمد محمود ابو غدير٢٤
اسيوطمحمد مجدى محمد سيد٢٥
اسيوطمحمود صابر اسماعيل سيد احمد٢٦
اسيوطريمون ناجح شوقى اسكندر٢٧
اسيوطابراهيم محمد عبد اللطيف محمود٢٨
اسيوطعبد الباسط على العيد على٢٩
اسيوطمحمد لطفى خليفه خاطر٣٠
اسيوطمؤمن محمد كمال سيد٣١
اسيوطعلى احمد محمود محمد٣٢
اسيوطمحمد على كامل عويس٣٣
اسيوطوليد صابر عبد النعيم عباس٣٤

صفحة ١٣٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطعماد فوزى سمعان جرجس١
اسيوطعربى محمد عباس محمد٢
اسيوطحسام فيض ابراهيم عبد العاطى٣
اسيوطهيثم ابو الفضل خليفه السمان٤
اسيوطياسين محمد انور على٥
اسيوطمحمد الجندى على محمد٦
اسيوطحماية جاد الكريم حماية٧
اسيوطايمن ماهر جبره عجايبى موسى٨
اسيوطعمرو السيد عبد الحميد رجال٩

اسيوطعلى حسن عبد هللا  خالد١٠
اسيوطحسين ابو عمرة على عليو١١
اسيوطبولس جرجس عطا هللا جرجس١٢
اسيوطبكر محمد عبد الرؤف على١٣
اسيوطاحمد عبد الفتاح محمود محمد١٤
اسيوطمحمد كمال الدين كامل امين١٥
اسيوطاحمد فتحى بكرى عبد المولى١٦
اسيوطاحمد سيد رجب احمد١٧
اسيوطعمر عبد الرحمن جبريل احمد١٨
اسيوطمحمود رشدى على الشحات١٩
اسيوطاحمد سراج الدين خليل ابراهيم٢٠
اسيوطاحمد محمد محروس محمد٢١
اسيوطمحسن احمد المغربى محمد محمود عمر الحويج٢٢
اسيوطماهر عبد الساتر مهران على٢٣
اسيوطحازم حسن صديق سلطان احمد٢٤
اسيوطمحمد طه عبد العزيز محمد٢٥
اسيوطعمر سيد جابر البدرى٢٦
اسيوطمينا فخرى فهمى نصير٢٧
اسيوطعبد هللا مصطفى محمد امبابى٢٨
اسيوطاحمد صديق عبد اللطيف عبد العال٢٩
اسيوطمحمد عبد النبى على محمد٣٠
اسيوطمصطفى مراد حسين محمود٣١
اسيوطعمرو خلف عمر عبد ربه٣٢
اسيوطمحمد مصطفى عبد العظيم محمد٣٣
اسيوطسامح محمد توفيق سيد ابو زيد٣٤

صفحة ١٣٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٢ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطمحمود عبد الستار الراوى عبد الخالق١
اسيوطمحمود السيد فؤاد عساف٢
اسيوطرومانى فوزى عزيز تادرس٣
اسيوطمعاذ عبد المنعم حسين احمد٤
اسيوطسيد عبد النعيم سيد على٥
اسيوطوليد عمر محمود محمد٦
اسيوطمحمود بدوى احمد عبد الرحمن يوسف٧
اسيوطاحمد محمود سيد عثمان٨
اسيوطمحمد عبد البصير هديه عقل٩

اسيوطمحمد عبد الراضى فتحى مرسى١٠
اسيوطمحمد مصطفى محمد االمين احمد١١
اسيوطمحمود صالح على محمد١٢
اسيوطصدام حسين محمود خليفة١٣
اسيوطرمضان رجب عبد الحميد حفنى١٤
اسيوطاحمد سمير انور حسن درويش١٥
اسيوطاحمد صبحى سيد محمد١٦
اسيوطاحمد محمد احمد مصطفى احمد١٧
اسيوطمحمود حسن على محمد١٨
اسيوطممدوح احمد عبد الحميد على١٩
اسيوططارق سيد احمد عبد الاله على٢٠
اسيوطحسين سليم محمود سليم٢١
اسيوطابانوب شحات شمعون ذكى٢٢
اسيوطاحمد محمود عبد العزيز على شحاتة٢٣
اسيوطمنتصر عاطف محمد محمود٢٤
اسيوطعمرو محمد الحسينى محمد٢٥
اسيوطماهر محمد السيد محمد على مصطفى الزعمان الرمادى٢٦
اسيوطاسالم الديب حافظ الديب٢٧
اسيوطحسن نور الدين احمد عبد اللطيف٢٨
اسيوطاحمد عبد الحكيم محمد سيد٢٩
اسيوطعالء صالح الدين عبد المعبود عبد الغنى٣٠
اسيوطمصطفى حامد محمد احمد٣١
اسيوطمعاذ احمد ابوغنيمة ابراهيم٣٢
اسيوطاحمد عبد الوهاب احمد بكرى محمد٣٣
اسيوطمحمد حسن احمد محمد شحاته٣٤

صفحة ١٣٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطاحمد محمد ربيع عبد الحميد احمد١
اسيوطسعيد هاشم عبد الظاهر ابراهيم٢
اسيوطعالء مصطفى محمود عبد الكريم٣
اسيوطمحمود قدرى محمود صديق مقلد٤
اسيوطاحمد عبده محمود احمد٥
اسيوطمحمد على عبد المقصود احمد٦
اسيوطعبد الرحمن عبد ربه عبد الرحمن احمد جبالى٧
اسيوطاحمد حارص سيد احمد٨
اسيوطمحمد صابر محمد حسين٩

اسيوطاشرف عيسى محفوظ عبد الرحيم١٠
اسيوطمحمد صفوت احمد محمد محمد١١
اسيوطمصطفى رشدان مرسى ابو زيد١٢
اسيوطعصام الدين عبد المنصف محمد محمد١٣
اسيوطمحمد عبد الحكيم على ابو الليل١٤
اسيوطاحمد حمدى سيد محمد١٥
اسيوطمحمد حنفى على محمد١٦
اسيوطمؤمن عبد الرحمن محمد عبد الرحمن١٧
اسيوطمعوض نصر هللا معوض نصر هللا١٨
اسيوطاشرف احمد عبد الحكيم احمد احمد١٩
اسيوطاحمد ممدوح محمد حسانين٢٠
اسيوطمحمد مصطفى عبد الحميد حسن٢١
اسيوطاحمد محمد محمود احمد٢٢
اسيوطمحمود معروف محمد ادم٢٣
اسيوطعمروسليم تونى سليم٢٤
اسيوطاسالم محمد رجب عبد العال٢٥
اسيوطمحمد عمران محمد محمد٢٦
اسيوطمالك عبد القادر محمد عبد النعيم٢٧
اسيوطمحمد رمضان بشير على٢٨
اسيوطعمرو احمد صالح سيد٢٩
اسيوطبهاء الدين احمد محمد احمد عبد البارى٣٠
اسيوطوليد على شاهين محمود٣١
اسيوطاحمد خلف عبد اللطيف عليدين السيد٣٢
اسيوطدياب محمد صبرى فتحى٣٣
اسيوططارق محمود عبد الصبور عبد الحميد٣٤

صفحة ١٣٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

اسيوطحازم عبد الباسط داهش محمد١
اسيوطاحمد صفوت على السيد٢
اسيوطمحمد عاطف محمد احمد٣
اسيوطخالد محمد احمد عبد هللا٤
اسيوطمحمود عاطف محمود محمد عبادة٥
اسيوطعبد الرحمن محى الدين عبد العليم احمد٦
اسيوطمحمد رشاد عبد الاله عبد الرحيم محمد جاد النحاس٧
اسيوطشريف احمد عبد الحفيظ حسين٨
اسيوطبدر جمال عبد الحليم محمد احمد٩

اسيوطحسام الدين محمد محمد عبد الظاهر١٠
اسيوطعبد الرحيم على عبد الرحيم على١١
اسيوطشنوده نسيم قلدس ويصا١٢
اسيوطمصطفى عمر عبد الحفيظ محمد محمد١٣
اسيوطمحمد محمود محمد عبد العزيز١٤
اسيوطكيرلس جمال صادق توفيلس١٥
جنوب الوادىمنى نصر احمد حسن١٦
جنوب الوادىميرفت سعد دياب عبد الالهى١٧
جنوب الوادىاسراء على عبد الستار على١٨
جنوب الوادىهدير احمد كامل احمد قاعود١٩
جنوب الوادىمنار عدلى محمد توفيق خالد٢٠
جنوب الوادىدعاء رمضان ميدنى عبد السالم٢١
جنوب الوادىامل خلف جابر احمد٢٢
جنوب الوادىايمان جمال على ابراهيم٢٣
جنوب الوادىبسمة محمد صالح حسانين محمد٢٤
جنوب الوادىاسماء احمد ابراهيم احمد٢٥
جنوب الوادىاسماء نمر محمد عبيد نمر٢٦
جنوب الوادىرحاب اسامه ابراهيم محمود عبد الرحيم٢٧
جنوب الوادىايات سليمان محمد سليمان٢٨
جنوب الوادىاميرة اسامة عبد الشافى الرشيدى٢٩
جنوب الوادىسحر هارون محمد عوض٣٠
جنوب الوادىهالة محمد مصطفى محمد٣١
جنوب الوادىحنان زيد العجاج على خليل٣٢
جنوب الوادىايه حسن يوسف على٣٣
جنوب الوادىشيماء محمد حسين احمد٣٤

صفحة ١٤٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىالشيماء محمد سليمان حسن١
جنوب الوادىسعاد محمود عبد الحكم محمد طه٢
جنوب الوادىسلوى السيد مسعود يسن٣
جنوب الوادىامانى محمود عبد هللا حسن٤
جنوب الوادىوالء ابو القاسم محمد الصغير احمد٥
جنوب الوادىزهره محمود مطاوع علي٦
جنوب الوادىشيماء عبد الرازق يونس بسيمى٧
جنوب الوادىعاطفه محمد رمضان نصار٨
جنوب الوادىصفاء مبارك ابو الوفا عبد الكريم٩

جنوب الوادىرقية هللا جابو جالل عبد الكريم١٠
جنوب الوادىلبنى سالمان عبد الحفيظ سالمان١١
جنوب الوادىمنه هللا على عبد هللا١٢
جنوب الوادىساره عاشور عبد الظاهر محمد١٣
جنوب الوادىاسماء فرج ابو القاسم حفنى صالح١٤
جنوب الوادىداليا محمد حسين سليمان١٥
جنوب الوادىهبه انور ابراهيم محمد١٦
جنوب الوادىضحى ابو المعارف عبد المجيد محمد الغزالى١٧
جنوب الوادىاسماء محمد مسعود السيد محمد١٨
جنوب الوادىاسماء خلف محمد ابراهيم١٩
جنوب الوادىايمان كرم احمد حماد٢٠
جنوب الوادىسهير صديق احمد محمود٢١
جنوب الوادىنعمه سليمان حراجى سليمان٢٢
جنوب الوادىصفاء مرعى موسى محمد٢٣
جنوب الوادىعواطف ابو الوفا ثابت احمد الطاهر عمر احمد خلف هللا٢٤
جنوب الوادىالشيماء جابر محمد احمد٢٥
جنوب الوادىامنيه سالم عبد الرحيم على السيد٢٦
جنوب الوادىلؤى احمد عبد الحميد محمد٢٧
جنوب الوادىفاتن كمال فهمي عشري٢٨
جنوب الوادىفاطمه لطفى احمد حسن٢٩
جنوب الوادىصفاء السبع احمد عوض٣٠
جنوب الوادىالزهراء سيد احمد على الغرباوى٣١
جنوب الوادىامانى ياسين عبد العزيز محمد٣٢
جنوب الوادىنفيسة على محمد على٣٣
جنوب الوادىساره عبد الوهاب محمد محمود٣٤

صفحة ١٤١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىاسماء محمد عبد المطلب محمود الصغير١
جنوب الوادىنهاد احمد عبدهللا محمد٢
جنوب الوادىشيماء حسن محمد شبيب٣
جنوب الوادىمروه سالمه محمد احمد٤
جنوب الوادىايمان عبد الرحيم مهران محمد عبد العال٥
جنوب الوادىهاله ابو الحسن احمد حامد٦
جنوب الوادىامنية جمال محمود حسن٧
جنوب الوادىايمان محمد محمد الصغير مصطفي دنقل٨
جنوب الوادىاية كمال احمد محمود٩

جنوب الوادىنوره محمد احمد حسين١٠
جنوب الوادىايمان عبد الحميد تقى على١١
جنوب الوادىشيماء سيد عبد الحميد محمد١٢
جنوب الوادىنادية محمود حميد زيدان١٣
جنوب الوادىمريهان عاطف على احمد محمد١٤
جنوب الوادىامل عبد الفتاح محمد معتوق١٥
جنوب الوادىغاده محمود على محمد١٦
جنوب الوادىسارة كمال محمد الغزالى قاسم١٧
جنوب الوادىهانم عامر محمد جابر الطاهر١٨
جنوب الوادىنورا انور عبد الرحمن خليل١٩
جنوب الوادىنهاد محمد احمد محمود٢٠
جنوب الوادىشيماء سيد حسن احمد٢١
جنوب الوادىشيماء احمد عبد الرحيم احمد٢٢
جنوب الوادىمي كمال الشناوي عبد الباسط عبد الرحمن حسن٢٣
جنوب الوادىهاله محمد شمس الدين سعيد٢٤
جنوب الوادىزهيره عبد الرحيم بسطاوى ابراهيم٢٥
جنوب الوادىبسمة يوسف جالل وهب هللا احمد عشرى٢٦
جنوب الوادىعفاف سعيد شحات كريم٢٧
جنوب الوادىرغده حمام تمام عبد العاطى٢٨
جنوب الوادىايمان عيسى حسين يوسف خليل٢٩
جنوب الوادىمنى احمد حماد عمر٣٠
جنوب الوادىكريمه كامل عبد الفضيل سعد٣١
جنوب الوادىزينب سراج الدين عبادى احمد خليل٣٢
جنوب الوادىانتصار عبد الباسط بكرى محمد٣٣
جنوب الوادىاسماء محسن محمد عبد المنطلب احمد٣٤

صفحة ١٤٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىايات رمضان جابر محمود١
جنوب الوادىعبلة محمود عبد الرحيم احمد فرج٢
جنوب الوادىندى عبد الحميد محمد احمد٣
جنوب الوادىهدير عبد المنعم احمد حسنى٤
جنوب الوادىرحاب رمضان محمد خير حامد٥
جنوب الوادىامل حسن مسلم هالل٦
جنوب الوادىعبير مراد محمد محمود٧
جنوب الوادىساره عبد القادر محمد المغربى محمد عبد الرازق٨
جنوب الوادىليلى حماده ابو الفضل خليل٩

جنوب الوادىشهندة عبد الحاكم عبد الغنى مدنى١٠
جنوب الوادىعزيزة هرون جحا هرون١١
جنوب الوادىتغريد محمد مصطفي علي١٢
جنوب الوادىايات محمد محمد عوض١٣
جنوب الوادىفاطمة الزهراء احمد عبد العزيز محمد١٤
جنوب الوادىسمر صالح الدين خالد احمد ابراهيم١٥
جنوب الوادىمنال عبد المنعم احمد عبد المجيد١٦
جنوب الوادىاميره محمد الدسوقى محمد محمود١٧
جنوب الوادىايه هاشم محمد ابراهيم١٨
جنوب الوادىساره محمد محمد خليل١٩
جنوب الوادىسميه عبد الفتاح احمد بغدادى٢٠
جنوب الوادىمحمود صابر توفيق اسماعيل٢١
جنوب الوادىاحمد محمود خضر سعيد٢٢
جنوب الوادىايهاب السيد عبده عالم٢٣
جنوب الوادىعرفات محمد جاد الرب محمد٢٤
جنوب الوادىمحمد احمد سليمان احمد٢٥
جنوب الوادىمحمد السيد احمد عبد العظيم٢٦
جنوب الوادىكرم رشاد عبد العظيم ابو العال٢٧
جنوب الوادىطارق عبد الرازق محمود سليمان احمد٢٨
جنوب الوادىعالء حسين حسن محمد البدرى٢٩
جنوب الوادىمحمد احمد اسماعيل جابر٣٠
جنوب الوادىبهاء عز العرب محمد السمان اسماعيل٣١
جنوب الوادىمحمود محمد مراد محمد حسن الحضرى٣٢
جنوب الوادىعالء عبد الاله راشد عبد المجيد٣٣
جنوب الوادىعبد الفتاح محمد سعيد احمد٣٤

صفحة ١٤٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/١٣ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىخالد عيد عباس علي١
جنوب الوادىعاطف على عبد الغنى الضوى٢
جنوب الوادىطه منصور عبد الحميد النجار٣
جنوب الوادىاحمد محفوظ سليمان عمران٤
جنوب الوادىحسين نور ابراهيم عبد الرحيم بكرى٥
جنوب الوادىاحمد تقى خليل متولى٦
جنوب الوادىمحمود محمد محمود محروس٧
جنوب الوادىمحمد صالح سام احمد شحات٨
جنوب الوادىمحمود احمد جاد الكريم عسران٩

جنوب الوادىمحمود احمد محمود علي١٠
جنوب الوادىخالد عصمت محمد احمد١١
جنوب الوادىاحمد يحيى احمد يحيا١٢
جنوب الوادىمحمد احمد على حسن١٣
جنوب الوادىعبد الكريم محمد ياسر شرقاوي ابراهيم١٤
جنوب الوادىعبد الفتاح سيد احمد محمود عباس على١٥
جنوب الوادىمحمد عبد الخالق خضري حسن١٦
جنوب الوادىحسن على السيد على عبد العال١٧
جنوب الوادىحسين عشري حسن احمد١٨
جنوب الوادىمحمد صابر محمد خليفه١٩
جنوب الوادىمصطفى عبد الحميد محمد رسالن٢٠
جنوب الوادىاحمد الديب السنوسى مسعود٢١
جنوب الوادىمحمد على الصغير على٢٢
جنوب الوادىمحمد امبارك محمد احمد داود٢٣
جنوب الوادىمحمد جاد هللا رمضان محمد٢٤
جنوب الوادىاحمد سعيد حسن فرحان٢٥
جنوب الوادىاحمد ابراهيم محمد عبد العظيم٢٦
جنوب الوادىاحمد دندراوى احمد محمدين٢٧
جنوب الوادىعلى عزت حمادة على٢٨
جنوب الوادىعمرو مصطفي فاوي احمد٢٩
جنوب الوادىاحمد محمود ماضى محمد٣٠
جنوب الوادىاحمد ربيع احمد محمد٣١
جنوب الوادىشريف احمد سعد احمد٣٢
جنوب الوادىسلمان احمد عباس حسب ربه٣٣
جنوب الوادىمحمود محمد السيد محمود٣٤

صفحة ١٤٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىخلف هللا على محمود اسماعيل١
جنوب الوادىمحمد عبده عبد المبدى جابر عبد الرحمن٢
جنوب الوادىمحمد على صالح على٣
جنوب الوادىحسن مجدى عبد الصبور محمد احمد٤
جنوب الوادىحسام محمد زكى احمد٥
جنوب الوادىسالم يوسف سالم يوسف٦
جنوب الوادىمحمد عبد الحافظ محمد حرز هللا٧
جنوب الوادىمحمود عبد الحميد حسانى محمد٨
جنوب الوادىمحمد عبد المعين عبد العزيز طه٩

جنوب الوادىاحمد عادل عبد الشافى محمود١٠
جنوب الوادىابو الحسن محمد حاكم النوبى محمد١١
جنوب الوادىحلمى الجمل تغيان بهنساوى١٢
جنوب الوادىمحمد كفاف مالحظ امين عبد الكريم١٣
جنوب الوادىاحمد غريب منصور ضمرانى١٤
جنوب الوادىوائل محمد على عثمان ابراهيم١٥
جنوب الوادىمصطفي جاب هللا محمد احمد١٦
جنوب الوادىمحمد السيد حسين محمود١٧
جنوب الوادىاحمد جمال اسعد حسين١٨
جنوب الوادىمصطفى محمد عبد الحفيظ مصطفى١٩
جنوب الوادىاسالم محمود مصطفي عكاشة٢٠
جنوب الوادىمحمود معروف بشارى حسين٢١
جنوب الوادىاحمد شاذلي علي حمد هللا٢٢
جنوب الوادىاحمد محمد على محمد٢٣
جنوب الوادىحسين عبده حسين مهدى٢٤
جنوب الوادىمحمد حسين محمد احمد٢٥
جنوب الوادىاحمد عطا عبد العزيز حسن٢٦
جنوب الوادىحسام الدين محمد بخيت حسن البوتلى٢٧
جنوب الوادىمحمد جابر محمد سيد٢٨
جنوب الوادىالحسين على عاشور احمد بخيت٢٩
جنوب الوادىعيد حمام سعدعيد٣٠
جنوب الوادىناصر محمد حميد بسيوني٣١
جنوب الوادىاحمد رمضان جاد المولى احمد٣٢
جنوب الوادىعلى مصطفى على ابراهيم٣٣
جنوب الوادىحسام ابو الحجاج حكيم مالك٣٤

صفحة ١٤٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىحسن حمدي ابو ضيف احمد١
جنوب الوادىامين كامل محمد محمد٢
جنوب الوادىمحمد احمد محمد محمود رضوان٣
جنوب الوادىمحمد فتحى السيد احمد٤
جنوب الوادىاحمد محمود احمد حسن رسالن احمد٥
جنوب الوادىمحمود محمد محمد السمان محمد٦
جنوب الوادىاحمد محمد عبد الوهاب مبارك٧
جنوب الوادىمحمد رشدى عثمان ابراهيم احمد٨
جنوب الوادىطه محمد عبد الكريم سيد٩

جنوب الوادىمحمود احمد ناصر مكى١٠
جنوب الوادىعلى نجاح ابو الفضل سليم١١
جنوب الوادىمحمد رياض عبد هللا ابراهيم محمد١٢
جنوب الوادىحسام ابو الحجاج رشدى ابراهيم احمد١٣
جنوب الوادىعبد االخر رمضان السيد دسوقى١٤
جنوب الوادىعلوى رشاد على ابراهيم١٥
جنوب الوادىمحمود حنفى عبادى محمد١٦
جنوب الوادىعلى محمد على محمود١٧
جنوب الوادىجرجس شفيق ابو سيف بقطر١٨
جنوب الوادىابراهيم عيد على عبد العظيم١٩
جنوب الوادىاحمد محمد عبد هللا احمد٢٠
جنوب الوادىشاطر محمد شاطر على٢١
جنوب الوادىحمدى مبارك ابراهيم يوسف٢٢
جنوب الوادىمحمد فوزى محمد منصور٢٣
جنوب الوادىمعتز احمد عبد السالم البنهاوى٢٤
جنوب الوادىيحيى محمد عبد الفتاح محمد فراج٢٥
جنوب الوادىاحمد عبد الفتاح محمد احمد٢٦
جنوب الوادىامجد احمد وشهرته السيد عبد الاله حماد٢٧
جنوب الوادىجمال محمود احمد على٢٨
جنوب الوادىمحمد باهى محمد قناوى٢٩
جنوب الوادىالسيد صالح السيد على٣٠
جنوب الوادىحماده عبد هللا عمار عباس٣١
جنوب الوادىاحمد حماده احمد حسن٣٢
جنوب الوادىرمضان عنتر حفظ هللا سلمان٣٣
جنوب الوادىاحمد محمد ابو الحجاج طه٣٤

صفحة ١٤٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىعادل عبد العاطى تهامى  احمد على١
جنوب الوادىمحمد حسين رفاعى مصطفى دنقل٢
جنوب الوادىفهد عبد الفتاح محمد٣
جنوب الوادىاحمد محمد مطاوع محمد٤
جنوب الوادىمحمد حسن سعد علي٥
جنوب الوادىوليد مصطفى احمد عبد الكريم٦
جنوب الوادىمحمد منصور مهلل حسن٧
جنوب الوادىوليد محمد الصالح امين نادى٨
جنوب الوادىخليل محمد عرفان على٩

جنوب الوادىمحمد عبد الرحيم يحيي موسي١٠
جنوب الوادىحسين ابو الدهب حسين عثمان١١
جنوب الوادىاحمد عبد الحكيم محمد خليل١٢
جنوب الوادىهشام عربى عبد النظيرمحمد١٣
جنوب الوادىاحمد بهى الدين حسن حماد١٤
جنوب الوادىالحسن ربيعى عبد الوارث ربيعى١٥
جنوب الوادىعمرو جابر علي يوسف١٦
جنوب الوادىاحمد فاروق محمد عبد الرحيم١٧
جنوب الوادىاحمد كمال سليم عليو شحات عبد الرحيم١٨
جنوب الوادىمحمد عبد الحميد رسالن محمود جوهر١٩
جنوب الوادىعالء محروص الحى عمر٢٠
جنوب الوادىمحمد الدوشى شاكر ابو دوح٢١
جنوب الوادىاحمد عصام الدين ابو الحسن امبابى محمد عمر٢٢
جنوب الوادىمحمود عبده حسن محمد٢٣
جنوب الوادىهيثم عبد هللا فاروق عبد هللا٢٤
جنوب الوادىمحمود احمد على احمد٢٥
جنوب الوادىاحمد عبد الباسط عبد الباري محمد٢٦
جنوب الوادىمحمد تقى الدين حسنى اسماعيل محمد٢٧
جنوب الوادىاليمنى عبد السالم ابو دوح عبد الجليل٢٨
جنوب الوادىمحمد عاطف محمد على٢٩
جنوب الوادىامير مختار مبارك حسين محمد٣٠
جنوب الوادىمصطفى محمد النجار سيد٣١
جنوب الوادىمحمد سعيد محمود محمد عبد النعيم٣٢
جنوب الوادىهشام ابراهيم احمد على٣٣
جنوب الوادىمحمد احمد حنفى محمد٣٤
جنوب الوادىمحمد عبد العزيز احمد محمود٣٥

صفحة ١٤٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىامين بكرى نوبى محمد١
جنوب الوادىطاهر عبد الرحمن محمد عبد الرحمن٢
جنوب الوادىمحمود احمد النوبى رمضان٣
جنوب الوادىالحسن حامد عطيتو عواد٤
جنوب الوادىبيتر كمال بهيج حبيب٥
جنوب الوادىمصطفى يحيى ابو المجد حسن بكر٦
جنوب الوادىعبد الرحمن مسعود شيبه نصار٧
جنوب الوادىمحمود احمد محمد حسنين٨
جنوب الوادىهيثم اسعد عطيتو خالد٩

جنوب الوادىسرى عثمان نمر محمد١٠
جنوب الوادىمحمود قدرى محمود محمد١١
جنوب الوادىاحمد عبد العاطى على محمود١٢
جنوب الوادىجمعة عبد الحميد محمود عبد النعيم١٣
جنوب الوادىجمعة ابو القاسم دسوقي معداوي١٤
جنوب الوادىمحمد قرشى سيد على١٥
جنوب الوادىاحمد عبد النعيم محمود عبد النعيم١٦
جنوب الوادىاحمد سمير ابراهيم محمد١٧
جنوب الوادىمحمد حسن محمد حسن عبد العال١٨
جنوب الوادىمحمد عبد هللا نور الدين احمد١٩
جنوب الوادىخلف هللا صالح الدين مصطفي خلف هللا٢٠
جنوب الوادىمحمد احمد محمد حسن٢١
جنوب الوادىمصطفي محمد عبد الرازق محمود٢٢
جنوب الوادىاحمد محمد السيد عبد الكريم٢٣
جنوب الوادىمحمد مسلم على محمد٢٤
جنوب الوادىحسام جابر محمد سليمان٢٥
جنوب الوادىاحمد عثمان فهمى فرغل٢٦
جنوب الوادىمصطفى رفاعى محمد حسين٢٧
جنوب الوادىاحمد جمال محمد حامد٢٨
جنوب الوادىمحمد حسن احمد حفنى٢٩
جنوب الوادىمحمد عبد الوهاب هاشم احمد مصطفى٣٠
جنوب الوادىعمرو محمد الخامس اسماعيل مصطفي٣١
جنوب الوادىمحمود سليمان على صالح٣٢
جنوب الوادىبهاء محمود احمد حسين٣٣
جنوب الوادىاحمد عبد المنصف محمد سليم٣٤

صفحة ١٤٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىرامى تامر بطرس عبد المسيح١
جنوب الوادىعمرو عادل احمد سطوحي٢
جنوب الوادىمحمد نصر عبد الفضيل محمد٣
جنوب الوادىحسام احمد حسن عابدين٤
جنوب الوادىحسن عبد الخالق حسن محمد عبد الخالق٥
جنوب الوادىاسالم جاد سعدى عبيد هللا٦
جنوب الوادىرومانى جرجس وهيب يعقوب٧
جنوب الوادىمحمود معاوية عبد هللا احمد عبيد٨
جنوب الوادىاكرم احمد على سليمان٩

جنوب الوادىابو الحسن حافظ عبد الحكيم خليل١٠
جنوب الوادىحسين رمضان ابا زيد محمد١١
جنوب الوادىعبد الرحمن محمد على السباعى١٢
جنوب الوادىمصطفى محمود فكرى عاشور١٣
جنوب الوادىمحمد حسن محمود مرشد١٤
جنوب الوادىاحمد حمدو محمد سليم١٥
جنوب الوادىعمرو احمد المعتز سيد محمد١٦
جنوب الوادىعمرو عبد الرازق محمد عباس محمد١٧
جنوب الوادىاحمد عبد الاله عبد اللطيف احمد١٨
جنوب الوادىاشرف احمد على محمد١٩
جنوب الوادىاحمد محمود شادلي عطا٢٠
جنوب الوادىمحمد احمد حسن امبابى٢١
جنوب الوادىمنصور على احمد محمود٢٢
جنوب الوادىاحمد عبد العزيز عيسى طاهر٢٣
جنوب الوادىعزام احمد عبد الستار عبد المبدى٢٤
جنوب الوادىالعارف خلف عبد المجيد عمر٢٥
جنوب الوادىاحمد عصمت محمد رزق٢٦
جنوب الوادىمحمد خالد اسماعيل قناوى٢٧
جنوب الوادىياسين عبد المطلب عبد الرؤوف ابو سحلى٢٨
جنوب الوادىوائل عبد الرحمن سيد محمود٢٩
جنوب الوادىاحمد نصر الدين جاد الكريم٣٠
جنوب الوادىمندور صالح محمد احمد٣١
جنوب الوادىاحمد مختار موسى محمد٣٢
جنوب الوادىجورج ماهر جوهر شنودة٣٣
جنوب الوادىعبد الفتاح عبد المنصف عبد الفتاح عبد الحميد٣٤

صفحة ١٤٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/١٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىسليم عبد هللا محمد الطيب محمد١
جنوب الوادىعباس محمود امين عبد الغالى يعقوب٢
جنوب الوادىرياض حسن ابراهيم هاللي٣
جنوب الوادىشنوده امين قديس بريص٤
جنوب الوادىمحمود رمضان محمود على محمود٥
جنوب الوادىمصطفى محمود يوسف السمان٦
جنوب الوادىمحمد محمود محمد عبد المعطى٧
جنوب الوادىمحمد محمود احمد محمد٨
جنوب الوادىاحمد شحات الراوى احمد٩

جنوب الوادىعلى محمد المهدى عبد الوهاب حسن١٠
جنوب الوادىباسم علي حسن علي١١
جنوب الوادىامير عزت مرعي يعقوب١٢
جنوب الوادىرامي عالء الدين مصطفي مصري١٣
جنوب الوادىمحمود صالح احمد البدرى١٤
جنوب الوادىعالء ممدوح زكى محمد١٥
جنوب الوادىحسن علوانى محمد احمد١٦
جنوب الوادىعبد هللا احمد محمد عود هللا١٧
جنوب الوادىمحمد عبد الشكور عبد العاطى محمد١٨
جنوب الوادىالحسين على عبد الفضيل صديق السيد١٩
جنوب الوادىايمن احمد مصطفي احمد٢٠
جنوب الوادىباسم محمد سعد سيد٢١
جنوب الوادىمصطفى زكريا عبد هللا محمد اسماعيل٢٢
جنوب الوادىمحمد عبده محمد طه على٢٣
جنوب الوادىعمرو محمد نجيب احمد على٢٤
جنوب الوادىمحمود عبد الفتاح عبد النعيم محمد احمد دنقل٢٥
جنوب الوادىاألصيل فيصل عبد الرحيم احمد٢٦
جنوب الوادىاحمد بدري حمدي علي٢٧
جنوب الوادىسمير حسين احمد محمد٢٨
جنوب الوادىمصطفي اسعد عبد الباسط نصير٢٩
جنوب الوادىمحمود فيصل عبد الرحيم على٣٠
جنوب الوادىمحمد عبد الراضي عبد الحفيظ احمد٣١
جنوب الوادىوليد محمد االمين عبدهللا ابراهيم٣٢
جنوب الوادىعبد الباسط عبده محمد احمد محمود٣٣
جنوب الوادىمصطفى عبد النبى عبد الحليم على محمد٣٤

صفحة ١٥٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

جنوب الوادىابراهيم عبد الدايم محمد احمد١
جنوب الوادىسامى احمد رفاعى محمد٢
جنوب الوادىمصطفى عيسى محمد رمضان٣
جنوب الوادىمحمد نعيم كامل خليفة٤
جنوب الوادىمحمود احمد محمد علي٥
جنوب الوادىاحمد محمود احمد على الدين٦
جنوب الوادىمصطفى محمد سعيد احمد التونى٧
جنوب الوادىكريم محمد بسطاوى محمد٨
ازهر القاهرةراوية عيد عبد الفتاح حسن٩

ازهر القاهرةسارة محمد راشد على١٠
ازهر القاهرةنهى عماد فؤاد محمد مرسى١١
ازهر القاهرةياسمين يحيى سباعى توفيق محمد١٢
ازهر القاهرةابتسام زكريا حسن عيسى١٣
ازهر القاهرةايه احمد توفيق عبد القوى عبد العال الخولى١٤
ازهر القاهرةشيماء طلعات محمد عيسى١٥
ازهر القاهرةدينا فاروق زكى عبد الكريم١٦
ازهر القاهرةروز عبد العاطى عبد الجواد١٧
ازهر القاهرةسارة بهيج طه عجالن١٨
ازهر القاهرةجهاد جمال السعيد محمد مصطفى علوده١٩
ازهر القاهرةهبه هللا السيد محمد ابو قفه٢٠
ازهر القاهرةلمياء بدوى شاهين السيد حسن٢١
ازهر القاهرةمنال صبرى على حسن٢٢
ازهر القاهرةانغام جمال درديرى سويلم٢٣
ازهر القاهرةنسرين محمد عبد الرحمن محمد فروح٢٤
ازهر القاهرةدعاء حمدى زغلول احمد٢٥
ازهر القاهرةياسمين على عبد اللطيف على٢٦
ازهر القاهرةفاطمة سعيد محمد مصطفى٢٧
ازهر القاهرةاالء السيد فريد قرطام٢٨
ازهر القاهرةصفاء محمود احمد عبد الرحمن٢٩
ازهر القاهرةمنة هللا سالم احمد سالم٣٠
ازهر القاهرةاسماء جمعه رشيد عبد الجواد٣١
ازهر القاهرةاسراء على محمد غنيم والى٣٢
ازهر القاهرةاسماء عمر عبد اللطيف ربيع٣٣
ازهر القاهرةايناس ماهر عوض على٣٤

صفحة ١٥١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر القاهرةمنة هللا حسن محمد حسين١
ازهر القاهرةاسماء عبد النافع عكاشه ابراهيم٢
ازهر القاهرةايمان اسماعيل السباعى اسماعيل٣
ازهر القاهرةهبة محمود خليفة محمد٤
ازهر القاهرةسحر حمدى حمدى على مسعود٥
ازهر القاهرةحنان محمد محمد عبد الهادى٦
ازهر القاهرةامانى صالح عبد الفتاح محمد٧
ازهر القاهرةفاطمة الزهراء احمد عبد الحميد على٨
ازهر القاهرةايمان عبد المالك احمد الهادى٩

ازهر القاهرةسناء متولى حسن حميدة على١٠
ازهر القاهرةامانى جميل فتحى يوسف١١
ازهر القاهرةدعاء جالل على جالل عبد العال منصور١٢
ازهر القاهرةسامح مجاهد محمد سليمان١٣
ازهر القاهرةمحمود عبد السيد محمد ابراهيم١٤
ازهر القاهرةمحمد ممدوح محمد ابو العينين الشيمى١٥
ازهر القاهرةمحمد بسيونى عبد الفتاح عبده١٦
ازهر القاهرةاحمد نجم الدين محمد سيد١٧
ازهر القاهرةاحمد جابر مصطفى عبد المعبود١٨
ازهر القاهرةسعيد عبد المنعم السعيد حسن١٩
ازهر القاهرةطارق يحيى سلطان ابراهيم٢٠
ازهر القاهرةمحمد فريد عبد الحافظ محمد٢١
ازهر القاهرةاحمد سيد ذكى محمد شحات٢٢
ازهر القاهرةعمر عثمان محمد عبد الحفيظ٢٣
ازهر القاهرةاحمد حسن احمد محمد٢٤
ازهر القاهرةانس محمد ابراهيم حسن٢٥
ازهر القاهرةمحمد صالح عبد المنعم على٢٦
ازهر القاهرةمحمود احمد ابراهيم حسن٢٧
ازهر القاهرةمحمد قاعود حسن عطيه٢٨
ازهر القاهرةمحمد محمد عبد الحميد فرج٢٩
ازهر القاهرةمحمد حفيظ محمد حفيظ٣٠
ازهر القاهرةمحمود محمد مصطفى عبد الباقى٣١
ازهر القاهرةمحمد ابراهيم عبد المنعم رفاعى شاهين٣٢
ازهر القاهرةطاهر حسين فوزى حسين٣٣
ازهر القاهرةمصطفى محمد عبد الكريم عبد الرحيم٣٤

صفحة ١٥٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر القاهرةمحمد عيد ناجي زكي١
ازهر القاهرةمحمد حسن عبد الباقى عبد العزيز٢
ازهر القاهرةيحيى سيد عبد العال احمد٣
ازهر القاهرةمحمد على عبد الستار احمد٤
ازهر القاهرةمصطفى طلعات محمد عباس٥
ازهر القاهرةكريم سعد عبد المنعم رفاعى شاهين٦
ازهر القاهرةمصطفى احمد عبد الغفار عبد اللطيف٧
ازهر القاهرةرشيد ربيع اسماعيل محمد٨
ازهر القاهرةامين محمد امين جاد رزق٩

ازهر القاهرةاحمد محمود عبد العزيز سالم معوض١٠
ازهر القاهرةمحمد يحيى سيد محمد١١
ازهر القاهرةمحمد رزق ابراهيم خليل١٢
ازهر القاهرةمحمد جمال سيد عبدهللا١٣
ازهر القاهرةمحمد عالء الدين محمد عباس١٤
ازهر القاهرةهشام محمد محمود على ابو قورة١٥
ازهر القاهرةمراد رزق محمود حيدر١٦
ازهر القاهرةهشام ممدوح حسين ابو السعد١٧
ازهر القاهرةاحمد اسماعيل حسن عبد العزيز١٨
ازهر القاهرةمصطفى سيد مصطفى سلطان١٩
ازهر القاهرةمختار صابر مرتضى فراج٢٠
ازهر القاهرةاحمد سعيد معوض قرنى برغش٢١
ازهر القاهرةمحمود عبد العظيم محمد محمد٢٢
ازهر القاهرةمحمد حمادة محمد رمضان٢٣
ازهر القاهرةاحمد عبد الباسط وفا محمد٢٤
ازهر القاهرةكامل طه صالح احمد حسين٢٥
ازهر القاهرةمحمد محروس محمد عبد العزيز٢٦
ازهر القاهرةحسن محمد حسن احمد٢٧
ازهر القاهرةمحمد اسماعيل عبد الرحيم رضوان٢٨
ازهر القاهرةجميل احمد السيد اسماعيل٢٩
ازهر القاهرةمحمد على عبد البر نطر على٣٠
ازهر القاهرةمحمود جابر محمود رستم٣١
ازهر القاهرةابراهيم نظمى ابو زيد السيد٣٢
ازهر القاهرةمحمد محمد حلمى محمود٣٣

صفحة ١٥٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر القاهرةالسيد عبد الحليم السيد مرسى عثمان العارف١
ازهر القاهرةعماد الدين حامد عبد الباقى محمود السروى٢
ازهر القاهرةعبد العزيز على عبد التواب عبد العزيز٣
ازهر القاهرةعصام محمد ثابت محمد محمد٤
ازهر القاهرةمحمد على ابراهيم السيد خطاب٥
ازهر القاهرةوليد محروس عويس٦
ازهر القاهرةمحمود عوض محمود محمد سقيطة٧
ازهر القاهرةحسام محمد عثمان ابراهيم مراد٨
ازهر القاهرةضياء رضا حسن عبد الحليم٩

ازهر القاهرةسباعى سعيد سباعى دسوقى١٠
ازهر القاهرةاحمد محمود فؤاد رواش١١
ازهر القاهرةمحمد عبد الرازق محمد عبد الجواد١٢
ازهر القاهرةحسام عبد الرحيم عبد السالم ابو العيله١٣
ازهر القاهرةعالء احمد محمد عبد اللطيف١٤
ازهر القاهرةاحمد سيد ابو النجا احمد١٥
ازهر القاهرةاسالم محمد عبد الرحمن سعداوى١٦
ازهر القاهرةكريم سيد عوض هللا عباس١٧
ازهر القاهرةمحمد حسام الدين حامد محمود١٨
ازهر القاهرةعبد الرحمن سيد قرنى سيد١٩
ازهر القاهرةعزمى عبد التواب سيد عبد ربه٢٠
ازهر القاهرةاحمد محمود صالح توفيق٢١
ازهر القاهرةالسعيد محمد فوزى منشاوى٢٢
ازهر القاهرةممدوح محمود محمد عيد٢٣
ازهر القاهرةطارق عثمان عوض احمد احمد٢٤
ازهر القاهرةحسن فتحى طه احمد٢٥
ازهر القاهرةعمرو محمد حسام الدين محمود٢٦
ازهر القاهرةالسباعى سعيد كامل دسوقى٢٧
ازهر القاهرةاحمد هشام عبد العزيز٢٨
ازهر القاهرةعلى حمزه على حسانين٢٩
ازهر القاهرةمحمد عبد الفتاح محمد احمد٣٠
ازهر القاهرةاحمد رضوان احمد رضوان٣١
ازهر القاهرةاحمد سعيد محمود احمد قدح٣٢
ازهر القاهرةسليمان مصطفى سليمان متولى٣٣
ازهر القاهرةمحمد مصطفى محمد على٣٤

صفحة ١٥٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر القاهرةعبدهللا صالح عبد الرحيم احمد١
ازهر القاهرةاحمد عطية ابو الحسن رضوان٢
ازهر القاهرةوليد احمد محمود عبد الباقى٣
ازهر طنطاحسن عبد الحكيم محمود على٤
ازهر طنطارافت يحى فرج الغنامى٥
ازهر طنطاعمر على محمد درويش٦
ازهر طنطاعمرو جمعه بدوى الديب٧
ازهر طنطامصطفى حسين محمد على٨
ازهر طنطاحلمى جمال فهمى جزر٩

ازهر طنطاابراهيم سعيد ابراهيم ابو جاعور١٠
ازهر طنطاعالء عبد الفتاح محمد زهران١١
ازهر طنطاموسى السيد ابراهيم سالم الحمراوى١٢
ازهر طنطاعمر محمد عبد الدايم احمد١٣
ازهر طنطامحمد حامد محمد عبد الحميد عيسي١٤
ازهر طنطاسعد خليل سعد الطواهى١٥
ازهر طنطامحمد على غنيم الشاذلى١٦
ازهر طنطامحمد مجدى حسنى االسناوى١٧
ازهر طنطاعمرو لؤى عيد عبد الكريم١٨
ازهر طنطاالسيد محمد السيد احمد خفاجى١٩
ازهر طنطااحمد محمد محمود محمد جاد٢٠
ازهر طنطاطارق محمد احمد رمضان٢١
ازهر طنطامحمود احمد محمد احمد محمد السيد الشاعر٢٢
ازهر طنطاعمرو احمد على بدوى٢٣
ازهر طنطامحمد احمد عباس احمد٢٤
ازهر طنطااعتصام محمود احمد اسماعيل٢٥
ازهر طنطاطلعت عبد الهادى متولى عبد الرازق٢٦
ازهر طنطامسعود سعد مجاهد حتاتة٢٧
ازهر طنطارائد عبد هللا السيد عمار٢٨
ازهر طنطااحمد عبد الفتاح حميده الحاج ابراهيم٢٩
ازهر طنطاممدوح صالح عبد الهادى مرزوق٣٠
ازهر طنطامحمود عطا عبد الحميد زقزوق٣١
ازهر طنطااحمد ربيع ابراهيم احمد الشهاوى٣٢
ازهر طنطااحمد عبد العزيز عبد العزيز على يوسف٣٣
ازهر طنطامحمد طلبة محمد حسن٣٤

صفحة ١٥٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/١٧ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر طنطااحمد مجاهد شاهين اسماعيل١
ازهر طنطامجاهد السيد محمد متولى٢
ازهر طنطامحمد حلمى السعيد سيد احمد٣
ازهر طنطاابراهيم عبده عبد الباقى على٤
ازهر طنطاالسيد حامد السيد القرش٥
ازهر طنطامحمد سامى عبد العليم السيد صالح٦
ازهر طنطامحمد بشرى على السيد٧
ازهر طنطامحمد ابو السعود عبد المطلب مصطفى العشماوى٨
ازهر طنطااحمد محمد حسن ابراهيم شريف٩

ازهر طنطامحمد عبد العزيز عبد الرحمن١٠
ازهر طنطامحمود محمد االمام زغلول١١
ازهر طنطامجدى حموده عبد الفتاح ابو حطب١٢
ازهر طنطامحمد صالح حسن شرف١٣
ازهر طنطاهيثم عبد ربه مسعود على١٤
ازهر طنطاهانى عبد هللا صادق محمد على١٥
ازهر طنطامحمد على محمد موسى١٦
ازهر طنطانادر مصطفي عبد العظيم الصعيدي١٧
ازهر طنطامحمد صالح زكي صالح١٨
ازهر طنطاحلمى اشرف حلمى وهبة١٩
ازهر طنطاايهاب طلعت محمد السيد عامر٢٠
ازهر طنطامحمود عبد الرازق عبد المرضى٢١
ازهر طنطاابراهيم محمد ابو حجازى جاد٢٢
ازهر طنطامحمود عبد الرازق المتولى ابراهيم المتولى٢٣
ازهر طنطاعبد الرازق صبرى عبد الرازق محمد العزب٢٤
ازهر طنطاشريف كمال احمد محمد قنديل٢٥
ازهر طنطامحمد الدسوقى محمد الدسوقى موسى٢٦
ازهر طنطامحمد احمد محمد ابراهيم عزام٢٧
ازهر طنطاامين لطفي محمد عرفه٢٨
ازهر طنطامحمد احمد احمد زارع٢٩
ازهر طنطااحمد محمد محمود العجمى٣٠
ازهر طنطاعبد القادر محمد عبد القادر الشناوى٣١
ازهر طنطاعمرو محمد محمود القصاص٣٢
ازهر طنطااحمد وحيد سالم السيد بدر٣٣
ازهر طنطااحمد مصطفى محمد البواب٣٤
ازهر طنطامحمد عاطف المليجى على طاش٣٥

صفحة ١٥٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر طنطااحمد جمال محروس شحاته١
ازهر طنطامحمود عبد اللطيف عبد اللطيف رمضان٢
ازهر طنطاالسيد احمد موسى محمد عدس٣
ازهر طنطامحمد جالل السيد محمد الجزار٤
ازهر طنطاعبد الرحمن صبحى محمد الجمل٥
ازهر طنطااحمد رجب مصطفى محمد السعداوى٦
ازهر طنطااحمد توفيق احمد عبد الغني سالمان٧
ازهر طنطاوسام كمال ابراهيم سيد احمد يوسف٨
ازهر طنطاوليد محمد المتولى عاقل٩

ازهر طنطاطه ابراهيم ابراهيم ابو شوشه١٠
ازهر طنطامحمد ابراهيم احمد ابراهيم١١
ازهر طنطاصالح مهدي الجوهري عبد الصادق١٢
ازهر طنطاحسام نصر ابو الحديد عبده١٣
ازهر طنطااسالم محمدى عبد القوى المالح١٤
ازهر طنطامحمد لبيب محمد ابو سعد١٥
ازهر طنطاعمرو فؤاد عبد السيد هارون١٦
ازهر طنطاعبد الرحمن فوزى حسن ابراهيم المنزالوى١٧
ازهر طنطامصطفى كامل محمد عبد هللا١٨
ازهر طنطاناصر عالء الدين موسى عيسى١٩
ازهر طنطاابراهيم احمد حامد عوض٢٠
ازهر طنطااسامة على عبد المقصود سالم٢١
ازهر طنطااحمد محمد عبد الباقى خليل خيال٢٢
ازهر طنطامحمد احمد خليل االحول٢٣
ازهر طنطاسعد فرج السيد الزقزوق٢٤
ازهر طنطاوليد عبد المحسن موسى موسى اسماعيل٢٥
ازهر طنطاصبحى سعيد السيد عثمان٢٦
ازهر طنطامحمد عبد الحميد محمد التالوى٢٧
ازهر طنطااحمد سامى السيد محمد٢٨
ازهر طنطامحمود رشدى عبد الجواد على٢٩
ازهر طنطامحمد عزت محمد االحول٣٠
ازهر طنطاعطفى الديب عبد الرحيم احمد٣١
ازهر طنطاعبد هللا كمال عقل الدخميسى٣٢
ازهر طنطامحمد على مغازى محمد على٣٣
ازهر طنطااحمد عبد السالم محمد بيومي المغربي٣٤

صفحة ١٥٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر طنطاناجى مصطفى عبد المقصود الحاج١
ازهر طنطاسمير مصطفى عبده على المدرى٢
ازهر طنطاسامح فتحى محمد دياب٣
ازهر طنطاعبد المحسن فتحى عبد الفتاح السواح٤
ازهر طنطااحمد ابو المجد عبد الهادى الغنام٥
ازهر طنطاعمار عبدهللا محمد شحاتة عبد الحميد٦
ازهر طنطاعبد الرحمن حسن عبد الرحمن كشك٧
ازهر طنطامحمد فاروق محمود هنداوي٨
ازهر طنطامحمود رجب محمود المنوفى٩

ازهر طنطاسيد محمد السعدى النوبى١٠
ازهر طنطااحمد محمد ابراهيم بيومى معارك١١
ازهر طنطاكامل محمد كامل الصغير١٢
ازهر طنطامحمد حسن فهمى بوضيا١٣
ازهر طنطاعبد هللا عبد الحميد حسن نصر١٤
ازهر طنطامحمد نصر عبد المطلب عبد القادر زغلول١٥
ازهر طنطاممدوح محمد حنيدق محمد سعد دبل١٦
ازهر طنطامحمد ابراهيم محمد على حماده١٧
ازهر طنطاعبد العزيز محمد رضا عبد العزيز بسطويسى ابراهيم محى١٨
ازهر طنطاسامح شعبان محروس احمد١٩
ازهر طنطااحمد نبية صالح صالح٢٠
ازهر طنطاجمال عبد الناصر عبد هللا عبد الجواد٢١
ازهر طنطاعلى محمد على عماره٢٢
ازهر طنطامصطفى نجيب محمد الغريب٢٣
ازهر طنطامسعد مسعد محمد احمد٢٤
ازهر طنطامحمود محمد السيد االسرج٢٥
ازهر طنطامحمد ابراهيم فتوح شكر٢٦
ازهر طنطامحمود احمد دسوقى ابراهيم عدس٢٧
ازهر طنطاعالء محمد اسماعيل ملكة٢٨
ازهر تفهنااحمد السيد عبد الرحمن الجربان٢٩
ازهر تفهناحسن احمد السيد على٣٠
ازهر تفهنااحمد سيف االسالم حسن حسين حسن٣١
ازهر تفهناحسام محمد عبد العال ابراهيم محمد٣٢
ازهر تفهنامحمد عبد العال مجاهد اسماعيل٣٣

صفحة ١٥٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر تفهنامحمود فتحى سالمة محمد١
ازهر تفهنامحمد عصام زكريا عبد الخالق٢
ازهر تفهنااحمد فوزي دياب شرف٣
ازهر تفهناعلى محمد محمد السيد حسين٤
ازهر تفهناحازم عثمان اسماعيل عبده٥
ازهر تفهناعمار حسن محمد محمود٦
ازهر تفهناالسيد ابراهيم السيد ابراهيم٧
ازهر تفهنامحمد السيد سعد محمد٨
ازهر تفهنامتولى ممدوح السيد امبابى٩

ازهر تفهنااحمد زكى محمد عبد المطلب١٠
ازهر تفهنامعاوية السيد السيد محمد عبد القادر١١
ازهر تفهنامحمد شعبان محمد العتربى١٢
ازهر تفهناعبد الكريم محمد عبد الكريم محمد١٣
ازهر تفهنامحمد الشحات عبد البارى حسن١٤
ازهر تفهناحسن عبد الفتاح حسن منصور١٥
ازهر تفهنامحمد شحاته عبد الحميد١٦
ازهر تفهناجمال جودة عبد الحميد رمضان السيد١٧
ازهر تفهنااسالم محمد عبد هللا اسماعيل١٨
ازهر تفهناعماد رزق طلبه الزرقاوي١٩
ازهر تفهنااحمد محمد محمد على منصور٢٠
ازهر تفهنامصطفى سعد عبد المجيد دويدار٢١
ازهر تفهنامحمد عطية رمضان جالله٢٢
ازهر تفهناعبد هللا رمضان سويلم السيد٢٣
ازهر تفهنامحمد السيد عبد الحليم احمد٢٤
ازهر تفهناصابر محمد صابر عبده٢٥
ازهر تفهناعبد الكريم جمال عبد الكريم عبد العزيز الشرقاوى٢٦
ازهر تفهنااحمد رشدى السيد عبد المقصود٢٧
ازهر تفهناحسين حمدى ابراهيم عبد الدايم٢٨
ازهر تفهنامحمد جمعة جاد ابراهيم السيد٢٩
ازهر تفهنااجمد عبد المنعم احمد محمد منصور٣٠
ازهر تفهنامحمد سعد عبد العال على٣١
ازهر تفهنااحمد فتحى السعيد السيد٣٢
ازهر تفهنامحمد محمود حامد البرعى زاهر٣٣
ازهر تفهنامحمد حسين محمود احمد السكوت٣٤

صفحة ١٥٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر تفهنامحمد سعد على احمد ناصر١
ازهر تفهنامحمد سمير سليمان جاد٢
ازهر تفهنامحمود محمد محمود عبد القادر٣
ازهر تفهنامحمد سالمة شاهين سالم٤
ازهر تفهنامحمد حمودة احمد حمودة سالم٥
ازهر تفهنامحمد محمد امين ابراهيم ابراهيم٦
ازهر تفهنامحمد عبد المعطى حسن فوده٧
ازهر تفهنااحمد عبد اللطيف محمد احمد٨
ازهر تفهناعصام عبد الصبور محمد محمد٩

ازهر تفهناسامى احمد محمد شرف١٠
ازهر تفهناحامد عبد هللا حامد على١١
ازهر تفهنااحمد رمضان محمود السيد ابو طالب١٢
ازهر تفهناابراهيم محمد عبد العظيم١٣
ازهر تفهناعبد هللا سعيد عبد الوهاب سيد احمد١٤
ازهر تفهنامحمد الفاتح صالح الدين محمد الصادق١٥
ازهر تفهنامحمد شحاته عبد هللا عامر١٦
ازهر تفهنامصطفى محمد مصطفى موسى ريحان١٧
ازهر تفهناعلى ماهر فتوح المتولى والى١٨
ازهر تفهناسمحى رياض سمحى ابو العينين١٩
ازهر تفهنااحمد عبد المنعم محمد الزهيرى الطنطاوى٢٠
ازهر تفهنامحمد رمضان المتولى محمد٢١
ازهر تفهناحماده حمزه عطوه السيد٢٢
ازهر تفهنااحمد عبد هللا احمد فتح هللا٢٣
ازهر تفهنامحمد على محمد محمد مصطفى٢٤
ازهر تفهناسعد عبد الحميد سعد زعيتر٢٥
ازهر تفهنامحمد احمد عبد اللطيف السيد قدح٢٦
ازهر تفهنامحمود السيد احمد ابراهيم٢٧
ازهر تفهناعمر احمد علي حسين٢٨
ازهر تفهناعبد الرحمن محمد محمد خطاب٢٩
ازهر تفهنامحمد حمدى مصطفى عبد الغنى خليفة٣٠
ازهر تفهناالسيد السعيد عمر ابراهيم٣١
ازهر تفهنااحمد سابت عبد الظاهر عبد الموجود٣٢
ازهر تفهنامحمد محمود حسن على٣٣
ازهر تفهنااحمد السيد محمد المبروك٣٤

صفحة ١٦٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر تفهنااحمد عبد النبى محمد الحسينى محمد على١
ازهر تفهناالسيد محمد السيد عبد النبى٢
ازهر تفهناحسام محمد احمد محمد٣
ازهر تفهنااحمد السيد على عبد العال٤
ازهر تفهنااحمد احمد احمد على مطر٥
ازهر تفهنامصطفى محمد السيد عبد المجيد٦
ازهر تفهنامحمد عبد اللطيف السيد عبد السالم٧
ازهر تفهناكرم ابراهيم محمود على كساب٨
ازهر تفهنامحمد السعيد السيد محمد قدح٩

ازهر تفهناشكرى محمد ابراهيم محمد١٠
ازهر تفهنامحمد احمد عبد الرحمن عبد الحليم١١
ازهر تفهنامحمد السيد حسن خليل١٢
ازهر تفهناابراهيم امين ابراهيم عطيه١٣
ازهر تفهنااحمد محمد عيد عطية١٤
ازهر تفهناعبده عمر خضر سعد هللا١٥
ازهر تفهناعمرو عرفة عبد العاطى حسن١٦
ازهر تفهنااحمد محمد العزب وهدان١٧
ازهر تفهنامحمد نور محمد ابراهيم١٨
ازهر تفهنامحمود احمد عبد العزيز حماد١٩
ازهر تفهناعادل ابراهيم فتحى ابراهيم٢٠
ازهر تفهناالسيد عبده محمد على٢١
ازهر تفهنامحمود الدسوقى على خليل٢٢
ازهر تفهناحسام الشبراوي حامد السيد٢٣
ازهر تفهناحسام محمد محمد موسي علي٢٤
ازهر تفهنااحمد بشرى عبد العظيم حسن٢٥
ازهر تفهناوجدى كمال كامل مرسى ابو سالم٢٦
ازهر تفهنافتحى عبد الحميد فتحى الزهيرى٢٧
ازهر تفهناالسيد ثروت عبد العظيم محمد٢٨
ازهر تفهناابراهيم محمد محمد ابراهيم الشمبكى٢٩
ازهر تفهنااحمد احمد زكى عبد الرحيم٣٠
ازهر تفهناعبد هللا محمد سعد ابراهيم٣١
ازهر تفهناحسام ممدوح محمد حسن عياد٣٢
ازهر تفهنااحمد عبد الجابر زايد عمرو٣٣
ازهر تفهناعطيه ناجى عطيه موسى٣٤

صفحة ١٦١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/١٩ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر تفهنامحمد محمد حسن على١
ازهر تفهنامحمد فرجانى سعد حمد٢
ازهر تفهنامحمد احمد محمد ابراهيم٣
ازهر تفهناجمعة شحتو زكى محمد سمرة٤
ازهر تفهنامحمد رجب ابراهيم اسماعيل٥
ازهر تفهنااحمد حسين محمد هالل٦
ازهر تفهنامحمد مفرح عبد المجيد عليبه٧
ازهر تفهناالسيد محمد السيد محمد المنسى٨
ازهر تفهناابراهيم جمعة رمضان محمد٩

ازهر تفهنالطفى حسن ابراهيم الحبشى١٠
ازهر تفهنااحمد شحاته عبد اللطيف محمد١١
ازهر تفهناعمر رمضان احمد على١٢
ازهر تفهناحمادة محمد محمد اسماعيل١٣
ازهر تفهنامحمد احمد محمد محمد عمارة١٤
ازهر تفهناعمرو محمد محمود سيد احمد١٥
ازهر تفهنااحمد عاطف محمد عطية سليمان١٦
ازهر تفهنامحسن عيد محمود ابو المعاطى١٧
ازهر تفهنااحمد عطا هللا على عطا هللا١٨
ازهر تفهناعادل محمود ابو سريع مصطفى عبد العزيز١٩
ازهر تفهناجمال عبد الناصر احمد محمد٢٠
ازهر تفهنااسامه رمضان محمد السيد قاسم٢١
ازهر تفهنامحمد السيد على الغيطانى٢٢
ازهر تفهناعبد الرحمن حسين ابراهيم محمد الفلوكه٢٣
ازهر تفهنامحمود عبد الوهاب عبد هللا عبد الوهاب٢٤
ازهر تفهناعزازى نجاح محمد احمد موسى٢٥
ازهر تفهنامسعد عاطف محمد عاطف٢٦
ازهر تفهنامحمد السيد محمد السيد الشيخ٢٧
ازهر تفهنامحمد سالمة حميدة محمد٢٨
ازهر تفهناخالد عبد الحميد عبد الفتاح محمود٢٩
ازهر تفهناعبد السالم عبد هللا احمد حسين٣٠
ازهر تفهناسعيد محمود متولى محمود٣١
ازهر تفهنامجدى مصطفى عباس السيد٣٢
ازهر تفهناعلى الشحات سعد على يونس هالل٣٣
ازهر تفهناعبد الرحمن محمد عبد اللطيف الطويل٣٤

صفحة ١٦٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر تفهنامحمد سعيد عبد الكريم السيد١
ازهر تفهنامحمد السيد خليل احمد٢
ازهر تفهناعبد الوهاب محمد عبد الوهاب الزمرانى٣
ازهر تفهناوجدى عبد المقصود محمد على٤
ازهر تفهناوجدى صالح محمد احمد٥
ازهر تفهناعبد هللا محمد بركات حمد٦
ازهر تفهنامحمود طلعت حسين بكرى٧
ازهر تفهنامحمد محمد عطية عبد المجيد ابراهيم٨
ازهر تفهنامحمد عبد العال شوقي حسن٩

ازهر تفهنامحمد عبد الجواد عوض عبد هللا١٠
ازهر تفهنامصطفي محمود احمد عبد الحميد علي١١
ازهر تفهنامحمد سعيد عبد العال على محمد١٢
ازهر تفهناعالء رمضان عبد هللا عطية١٣
ازهر تفهناابو الفتوح محمود احمد ابو العيون عبد اللطيف تمتامى١٤
ازهر تفهناعبد هللا محمود شحاتة االمام الجمل١٥
ازهر تفهنامبارك شكرى عبد الجواد ابو خليفة١٦
ازهر تفهنامحمد محسن مصطفى عيد١٧
ازهر تفهنامحمد السيد ابو الفتوح احمد١٨
ازهر دمنهورايمان حسنى زين حسانين ابو الروس١٩
ازهر دمنهوروفاء عاطف عبد المنعم مرعى٢٠
ازهر دمنهورساره عبد الوهاب عبد الحميد العزب٢١
ازهر دمنهورهاجر على حسن العقدة٢٢
ازهر دمنهوريوسف عنتر يوسف عبد العزيز خليل٢٣
ازهر دمنهوراحمد ابو طالب عبد العزيز حسين٢٤
ازهر دمنهورمحمد عبد المعطى عبد العاطى عيسى٢٥
ازهر دمنهوراحمد محمد احمد الحسينى٢٦
ازهر دمنهورمحمود نصر هللا فتحى الطيار٢٧
ازهر دمنهورمحمد فؤاد مصطفى يوسف البنا٢٨
ازهر دمنهورصالح رمضان صالح خليل مدين٢٩
ازهر دمنهورمكرم عبد الوهاب محمد حسن الطراوى٣٠
ازهر دمنهورمحمود احمد عالء الدين دسوقى رحال٣١
ازهر دمنهوراحمد ابراهيم عبد الرحمن عبد الخالق جاد هللا٣٢
ازهر دمنهوراحمد محمد عبد الاله محمود عالم٣٣
ازهر دمنهوراحمد صالح محمد عبد الجواد٣٤
ازهر دمنهورجمال عبد الناصر عبده محمد٣٥

صفحة ١٦٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر دمنهوريوسف عبد العزيز عبد الفتاح يوسف١
ازهر دمنهوراحمد محمد مرعى عبدالعليم٢
ازهر دمنهوروليد جمال عوض عبد الجليل٣
ازهر دمنهوراحمد محمد عبد الونيس بدوى ابو صفيه٤
ازهر دمنهوراحمد حسن محمد هريدى٥
ازهر دمنهورمعتز مرعى ماضى السيد مصطفى مرعى٦
ازهر دمنهوراحمد انور الصافى عبده القويصى٧
ازهر دمنهورمحمد سعد عبد الفتاح القصاص٨
ازهر دمنهورمحمود ابراهيم عبد الهادى بيومى٩

ازهر دمنهوراحمد صابر جمعه حمد١٠
ازهر دمنهورعماد سليمان فهمى محمد سليمان مدكور١١
ازهر دمنهورالسيد فهيم محمد عبد الرازق كراوية١٢
ازهر دمنهوراسامة محمد ابو الفتوح سليمان احمد١٣
ازهر دمنهورمحمود محمد غازى الطباخ١٤
ازهر دمنهوراحمد محمد احمد حسانين١٥
ازهر دمنهوراحمد عاصم موسى محمد١٦
ازهر دمنهورمحمد احمد عيسي الجندي١٧
ازهر دمنهورسامى توفيق عبد المعطى عبد المجيد عبد المعطى١٨
ازهر دمنهورمحمد سعد عبد الوهاب عطية١٩
ازهر دمنهورابراهيم رمضان محمد سعد حسانين٢٠
ازهر دمنهورسعد كمال سعد ابو العنين العريان٢١
ازهر دمنهورمحمد جمال حامد موسى ابو الروس٢٢
ازهر دمنهورمحمود عبد المنعم احمد ابو خطى٢٣
ازهر دمنهورمحمود على احمد سالم٢٤
ازهر دمنهوراحمد مختار ابراهيم عبد الجواد٢٥
ازهر دمنهوراحمد عبد العزيز محمود عويس٢٦
ازهر دمنهورعالء الطيب ابو سعيفة ابو سعيفة٢٧
ازهر دمنهوراسامة احمد محمد قطب العريان٢٨
ازهر دمنهورموسى راشد يوسف محمد عبد الصمد٢٩
ازهر دمنهوررامى خميس صالح حسن٣٠
ازهر دمنهوراحمد محمد ابراهيم محمد خلف هللا٣١
ازهر دمنهورمحمد عبد الرافع عبد الباسط محمد عماره٣٢
ازهر دمنهورعمرو عبد البديع احمد الحسينى٣٣
ازهر دمنهورمحمود سمير محمود ابو عرب٣٤

صفحة ١٦٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر دمنهورمحمود رضوان احمد حسنين١
ازهر دمنهوريسن محمد صميدة ابو المبروك٢
ازهر دمنهوراحمد على حامد الطباخ٣
ازهر دمنهورطارق السيد احمد السيد عيسى٤
ازهر دمنهورهيثم سامى عبد المقصود صالح صالح٥
ازهر دمنهورمحمود السيد عنتر عبد العال عاشور٦
ازهر دمنهورمحمد حامد عبد الدايم الشريف٧
ازهر دمنهورأحمد محمد عجمى الصعيدى٨
ازهر دمنهوراحمد نصارى صالح صالح٩

ازهر دمنهورمحمود احمد محمود جبريل١٠
ازهر دمنهورمحمود ابراهيم بدر عمر١١
ازهر دمنهورمحمد احمد محمد عيسى١٢
ازهر دمنهوراسماعيل محمد الصابر الغول١٣
ازهر دمنهوراحمد محمد الرحمانى فتح هللا١٤
ازهر دمنهورعاطف رزق محمد مبارك١٥
ازهر دمنهورحماده نبيل محمد على١٦
ازهر دمنهورمحمود جمال الشحات عبد هللا١٧
ازهر دمنهوراحمد عبد العزيز عبد اللطيف يوسف١٨
ازهر دمنهورمحمد سالم محمد فتح هللا ابو يوسف١٩
ازهر دمنهورعبد هللا عوض احمد عبد الرحيم٢٠
ازهر دمنهورهشام اسماعيل اسماعيل على نحلة٢١
ازهر دمنهورابراهيم عبد الرازق ابراهيم الخولي٢٢
ازهر دمنهوراحمد مجدى هنداوى محمد٢٣
ازهر دمنهورمحمد عبد الحميد عبد المقصود الجمال٢٤
ازهر دمنهوراحمد حمدى عبد المحسن الخولى٢٥
ازهر دمنهورابراهيم محمود محمد علبة٢٦
ازهر دمنهورمحمد شعبان الجالى رياض عوض٢٧
ازهر دمنهوراحمد ابراهيم فهمى زايد٢٨
ازهر دمنهورمجدى مهدى عبد الفضيل كيالنى٢٩
ازهر دمنهورهشام ابراهيم مختار محمد البربرى٣٠
ازهر دمنهورمحمد مصطفى عبد الوهاب الدخاخنى٣١
ازهر دمنهورمحمد مصطفى احمد احمد سليم٣٢
ازهر دمنهورمحمود عادل طه حامد رحيم عيسى٣٣
ازهر دمنهورمحمد نصر محمد عبد ربه النوام٣٤

صفحة ١٦٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر دمنهورمحمد شعبان جابر على١
ازهر دمنهورمصطفى حسين ابراهيم عيسى٢
ازهر دمنهورمحمود فتحى رزق هللا٣
ازهر دمنهورمحمود مهدى محمود محمد الطيب٤
ازهر دمنهورمحمد عبد اللطيف مصطفى مصطفى٥
ازهر دمنهورمحمود محمد شعبان ناصف٦
ازهر اسكندريةاسماء جمال عبدهللا عبدهللا علي٧
ازهر اسكندريةهبه عبد الستار محمود احمد عوض٨
ازهر اسكندريةاميرة رضا محمود بدر محمد٩

ازهر اسكندريةرضوى ابراهيم محمد محمد مبارك١٠
ازهر اسكندريةايمان احمد عبد الستار خليل١١
ازهر اسكندريةاميرة ابراهيم محمد الفقى١٢
ازهر اسكندريةاسماء تاج الدين ابراهيم شلبي١٣
ازهر اسكندريةزاهيه صافي ضوقه شامخ١٤
ازهر اسكندريةمروه محرس محمد عبد الرحمن الطحان١٥
ازهر اسكندريةامانى حسن منصور خضر نوام١٦
ازهر اسكندريةدعاء سليمان محمود قنديل علفه١٧
ازهر اسكندريةياسمين نعيم عبد الغفار محمد١٨
ازهر اسكندريةفاطمة حمدان مسعد عقل١٩
ازهر اسكندريةنهى عبد الغنى عبد الجواد٢٠
ازهر اسكندريةرندا حمدى حسن العدروسى٢١
ازهر اسكندريةاسماء فتحى ناجى محمد سالمة٢٢
ازهر اسكندريةايمان احمد عبد اللطيف احمد على٢٣
ازهر اسكندريةمروه بكر محمد زايد٢٤
ازهر اسكندريةسهام محمد طه عطيه عماش٢٥
ازهر اسكندريةسمر يسرى عوض حسن٢٦
ازهر اسكندريةنهى عبد الهادى عبد الجيد محمود الخولى٢٧
ازهر اسكندريةوفاء عبد هللا سيف سيف ودن٢٨
ازهر اسكندريةايات ممدوح عثمان المسمارى٢٩
ازهر اسكندريةهند جمال على محمد٣٠
ازهر اسكندريةسارة محمد عبد الدايم خليل٣١
ازهر اسكندريةزينب مصطفى على حسن زاهر٣٢
ازهر اسكندريةفوزية محمد جابر مزر٣٣
ازهر اسكندريةنورهان يحى على عطيه بسيوى غزال٣٤

صفحة ١٦٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسكندريةاسراء عبد الرؤف ابراهيم ابو العينين١
ازهر اسكندريةاثار عبد العزيز زكريا عبد العزيز٢
ازهر اسكندريةنشوى رمضان السيد محمد عبد العزيز٣
ازهر اسكندريةسماح البسطويسى ابراهيم البسطويسى٤
ازهر اسكندريةهناء السيد محمود قبالى٥
ازهر اسكندريةامنية محب عبد المجيد حسين البياع٦
ازهر اسكندريةساره ابراهيم فوزى ابراهيم٧
ازهر اسكندريةسلمى محمد محمد عبد الغنى٨
ازهر اسكندريةايمان على محمد العقده٩

ازهر اسكندريةايمان صابر عبد القوى الشاذلى١٠
ازهر اسكندريةاداره السيد سيد احمد زهره١١
ازهر اسكندريةمريم محمد وزيرى بدوى١٢
ازهر اسكندريةأمل ضيف هللا سعد علي جاويش١٣
ازهر اسكندريةبسمة رجب على ابراهيم١٤
ازهر اسكندريةنورهان ماهر عبد المقصود دراز١٥
ازهر اسكندريةعلياء زكريا فؤاد حماد١٦
ازهر اسكندريةاسماء اشرف محمد كامل السقا١٧
ازهر اسكندريةهبه حسنى على ابو زور١٨
ازهر اسكندريةاسماء محمد عبد الفتاح غازي١٩
ازهر اسكندريةفاطمة محمود احمد الهجين٢٠
ازهر اسكندريةمنى على محمود فايد٢١
ازهر اسكندريةحسناء خليل محمد يوسف السواح٢٢
ازهر اسكندريةصفاء عبد الشهيد حسن المزين٢٣
ازهر اسكندريةشيرين عبد الحميد عبد الحميد فتح هللا الفقى٢٤
ازهر اسكندريةرحاب على محمود احمد٢٥
ازهر اسكندريةايه محمد محمد حسن محبوب٢٦
ازهر اسيوطاسماء حسن عبد الكريم رضوان٢٧
ازهر اسيوطدعاء حسن توفيق محسب٢٨
ازهر اسيوطجهاد كمال جاد محمد٢٩
ازهر اسيوطسعاد محمد سيد سلطان٣٠
ازهر اسيوطنسمة ممدوح سيد احمد٣١
ازهر اسيوطساره حمدى عبد الستار احمد٣٢
ازهر اسيوطاميرة زكر الدين محمد عبد الحليم٣٣
ازهر اسيوطزينب عبد الرحيم يوسف٣٤

صفحة ١٦٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٠ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطالفت سرحان قناوي سرحان١
ازهر اسيوطامانى عبد الهادى حسن جاد هللا٢
ازهر اسيوطسماح عبد العال على محمد٣
ازهر اسيوطهناء بدوى احمد محمد جوده٤
ازهر اسيوطمروة عبد المعز محمد محمد فرحات٥
ازهر اسيوطاسماء محمود عبد الحميد سيد٦
ازهر اسيوطهدى احمد محمد احمد على٧
ازهر اسيوطصفيه محمود حسين عبد الرحمن عوض هللا٨
ازهر اسيوطنبوية سلطان حسين سيد سقال٩

ازهر اسيوطزينب مخلوف حسن محمود١٠
ازهر اسيوطسناء شعبان طه عبد الحافظ١١
ازهر اسيوطكريمة السيد هاشم احمد١٢
ازهر اسيوطايمان مصطفى عبد الهادى اسماعيل١٣
ازهر اسيوطسحر عاطف محمد حجاج١٤
ازهر اسيوطفاطمة عبد اللطيف عبد السميع عبد المجيد١٥
ازهر اسيوطمني خليفه رشيد عبد الحافظ١٦
ازهر اسيوطامانى امير رضوان سيد١٧
ازهر اسيوطفاطمة عبد الحافظ طه احمد١٨
ازهر اسيوطسميحه محمد عبد الرحيم حسين١٩
ازهر اسيوطفردوس عبد الحميد عطا على٢٠
ازهر اسيوطمروى محمد على مبارك٢١
ازهر اسيوطهناء احمد عبد الكريم عمرو٢٢
ازهر اسيوطتيسير احمد عبد المعز السيد٢٣
ازهر اسيوطفاطمة حسن عبد العزيز عبد الرحمن٢٤
ازهر اسيوطهدى عمر احمد مصطفى٢٥
ازهر اسيوطزينب عبد المعز احمد عبد الرحمن٢٦
ازهر اسيوطمنال قطب طه قطب٢٧
ازهر اسيوطخلود محمد عبد الستار احمد٢٨
ازهر اسيوطاسماء ابراهيم حسانين ابراهيم٢٩
ازهر اسيوطنصرة عبد التواب احمد عرفات٣٠
ازهر اسيوطاميمة عبد الباسط نور الدين حنفي٣١
ازهر اسيوطهويدا بكرى محمد سليمان٣٢
ازهر اسيوطسماح عبد الحميد عبد الرحمن قناوي٣٣
ازهر اسيوطنوره انور علي عبد الواحد٣٤

صفحة ١٦٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطايمان عبد الرحمن سيد عمر١
ازهر اسيوطانغام عصام الدين حسانين عثمان٢
ازهر اسيوطدعاء عاطف عبد العليم احمد٣
ازهر اسيوطعفاف ابراهيم على احمد٤
ازهر اسيوطرحاب حماده هاشم محمد٥
ازهر اسيوطصبرين جالل محمد محمد٦
ازهر اسيوطغادة فوزى محمود على٧
ازهر اسيوطالهام هاشم حسن عمر٨
ازهر اسيوطاوركيد احمد محمد عبد اللطيف٩

ازهر اسيوطنجالء صفوت خضير عبد العال١٠
ازهر اسيوطايمان حاتم انور هاشم١١
ازهر اسيوطهناء عزمى حسانين احمد١٢
ازهر اسيوطغاده محمد سيد محمد١٣
ازهر اسيوطمنى حسن اسماعيل حسن١٤
ازهر اسيوطبسمه عبد هللا قوشتى جاد هللا١٥
ازهر اسيوطليلى فرحات محمود اسماعيل١٦
ازهر اسيوطوالء سيد سليمان مرسى١٧
ازهر اسيوطساره قطب عبد المنعم محمد احمد١٨
ازهر اسيوطنجوى ابراهيم احمد ابراهيم١٩
ازهر اسيوطاسماء عبد هللا سيد عبد هللا على العسيلى٢٠
ازهر اسيوطمروة ابراهيم محمد عبد المجيد٢١
ازهر اسيوطسحر جابر حسين حسن٢٢
ازهر اسيوطجمال عمر عبد الحميد محمد٢٣
ازهر اسيوطحمدي احمد محمد عبد الرحمن٢٤
ازهر اسيوطمحمد علي محمد عبد الحق٢٥
ازهر اسيوطاحمد حسن عبد العظيم حسين٢٦
ازهر اسيوطعلي سيدهم ابراهيم عطا٢٧
ازهر اسيوطسليمان عبد الصبور عبد الباسط سليمان٢٨
ازهر اسيوطمحمد كامل حسن السيد٢٩
ازهر اسيوطمحمود عبد القادر محمد عبد القادر٣٠
ازهر اسيوططه جبالى سيد حيدر٣١
ازهر اسيوطعمرو عبد العظيم احمد على٣٢
ازهر اسيوطاحمد صالح عبد الغفور حسنين٣٣
ازهر اسيوطعبد الجواد جمعة كامل عبد الجواد٣٤

صفحة ١٦٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطنصر حسين محمد حسين١
ازهر اسيوطعبد الهادى على محمد على٢
ازهر اسيوطسيد ابراهيم نصر شلبى٣
ازهر اسيوطمحمود خلف احمد عبد الرحيم٤
ازهر اسيوطاحمد عبد الغفار احمد عبد الرحمن٥
ازهر اسيوطمحمود محمد احمد سليمان٦
ازهر اسيوطاشرف كمال عبد الرحيم محمد٧
ازهر اسيوطهيثم احمد عبد الحميد مرعي٨
ازهر اسيوطمحمود السعدى على محمد٩

ازهر اسيوطهانى ممدوح عبد الغنى عبد الرحيم١٠
ازهر اسيوطايمن حسين علي احمد نصر١١
ازهر اسيوطالسيد محمد السيد احمد١٢
ازهر اسيوطحسن عبد الرحمن حسن عبد الرحمن١٣
ازهر اسيوطمحمد احمد محمد علي١٤
ازهر اسيوطابراهيم مسعود عبد الاله مدكور١٥
ازهر اسيوطمصطفى محمد عبد الرحمن عبد الفضيل١٦
ازهر اسيوطاحمد محمد زيد ابو زيد١٧
ازهر اسيوطمصطفى جمال مصطفى احمد١٨
ازهر اسيوطمحمود محمد سلطان محمد١٩
ازهر اسيوطهاشم السيد محمد السيد٢٠
ازهر اسيوطعبد الرحمن سليمان حسن زكى٢١
ازهر اسيوطرمضان احمد رمضان حسين٢٢
ازهر اسيوطعبد الرحيم محمود عبد الشافى٢٣
ازهر اسيوطحسام محمد عبد الاله نصير٢٤
ازهر اسيوطاحمد عبد الرازق فراج محمد٢٥
ازهر اسيوطاحمد فهمى محمود فهمى٢٦
ازهر اسيوطمحمود عبد العزيز محمد عبد العزيز٢٧
ازهر اسيوطعبد الرحمن عبد المؤمن عبد الرحمن٢٨
ازهر اسيوطمحمد بكر محمد احمد٢٩
ازهر اسيوطاحمد رمضان عبد الكريم احمد٣٠
ازهر اسيوطعبد الرحمن انور كامل جاد٣١
ازهر اسيوطوليد عنتر ابراهيم عبد الحميد٣٢
ازهر اسيوطخالد عمر احمد حسن٣٣
ازهر اسيوطمحمود السيد سعد الدين نور الدين٣٤

صفحة ١٧٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطاحمد المختار احمد عبد الستار احمد١
ازهر اسيوطاحمد محمد عبد اللطيف احمد٢
ازهر اسيوطعبد الراضى محمود عمر حسين٣
ازهر اسيوطمحمد حسن محمد اسماعيل٤
ازهر اسيوططاهر محمد عبد النعيم عامر٥
ازهر اسيوطمحمد احمد عبد الحكم ابراهيم٦
ازهر اسيوطاحمد على محمد مهران٧
ازهر اسيوطرفاعى احمد رفاعى بكير٨
ازهر اسيوطمحمود سعيد شحاته محمد٩

ازهر اسيوطوليد السيد محمد سليمان١٠
ازهر اسيوطاسماعيل عبد الرحمن احمد محمد١١
ازهر اسيوطمحمد احمد فهمى محمد سليم١٢
ازهر اسيوطمحمد شعيب على عبد الاله١٣
ازهر اسيوطرمضان على محمد سليمان١٤
ازهر اسيوطمحمود فاروق خلف هللا عبد العال١٥
ازهر اسيوطحمزة طه خلف احمد١٦
ازهر اسيوطهشام عبد الراضى حسن١٧
ازهر اسيوطعبد الرحيم سيد عبد الرحيم على١٨
ازهر اسيوطاحمد عبد الهادى على ابراهيم١٩
ازهر اسيوطمحمود محمد عبد الستار احمد٢٠
ازهر اسيوطمحمد احمد ابراهيم احمد٢١
ازهر اسيوطحسين محمود حسين فراج٢٢
ازهر اسيوطمحمود جمال محمد ابو بكر٢٣
ازهر اسيوطمحمد صبره عبد الباقي موسي٢٤
ازهر اسيوطعماد الدين كرم محمد نور الدين٢٥
ازهر اسيوطمصطفى عنتر محمود عبد هللا٢٦
ازهر اسيوطمحمود فرغلي عبد الباقي محمد٢٧
ازهر اسيوطحسن الضوي محمد الضوي٢٨
ازهر اسيوطاحمد فاضل مراد مصطفى٢٩
ازهر اسيوطمحمد فارس محمد ابو المجد احمد٣٠
ازهر اسيوطمحمد عبد المنعم سيد عبد السالم٣١
ازهر اسيوطعلى خليفة على عبد الحميد٣٢
ازهر اسيوطحسانين مصطفى حسانين بوشى٣٣
ازهر اسيوطعمرو صالح احمد على٣٤

صفحة ١٧١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطعصام عبد الحفيظ حسن محمد١
ازهر اسيوطاحمد عبد الرحمن محمد مصطفى٢
ازهر اسيوطاحمد عبد الرؤف محمد احمد٣
ازهر اسيوطمحمود عز العرب محمود محمد٤
ازهر اسيوطاحمد محمد عبد الحميد عبد الرحمن٥
ازهر اسيوطعبد الاله عبد النعيم عبد الاله احمد٦
ازهر اسيوطاسالم محمد عباس فرغل٧
ازهر اسيوطابراهيم مسعود عبد النعيم جاد الكريم٨
ازهر اسيوطمحمود محمد محمد محمد٩

ازهر اسيوطعبد العزيز احمد محرم الشيخ ناجى١٠
ازهر اسيوطمحمد سعد معروف احمد١١
ازهر اسيوطعبد الرحمن فتحى حامد عبد المنعم١٢
ازهر اسيوطاحمد محمد عبد السند سيد١٣
ازهر اسيوطعلي عبد المنعم محمود سلطان١٤
ازهر اسيوطاحمد محمود محمد عبد المولى١٥
ازهر اسيوطكمال محمد رسالن بغدادى١٦
ازهر اسيوطشريف يوسف عبد العال يوسف١٧
ازهر اسيوطفتحي محمد عبد الحافظ محمد١٨
ازهر اسيوطجاد محمود جاد محمد١٩
ازهر اسيوطاسالم هاشم محمد حسن٢٠
ازهر اسيوطعبد الرحيم محمود عبد الرحيم مرسي٢١
ازهر اسيوطعبد الرحيم محمد محمد على٢٢
ازهر اسيوطحسن جمعة احمد يوسف٢٣
ازهر اسيوطعماد شحاته السيد عبد العزيز٢٤
ازهر اسيوطمصطفى سالمه عز العرب سالمه٢٥
ازهر اسيوطاحمد محمد عبد الستار احمد٢٦
ازهر اسيوطعلى بكر على احمد٢٧
ازهر اسيوطبهاء مرتضى دردير ابراهيم٢٨
ازهر اسيوطعالء الدين عمر على مرسال٢٩
ازهر اسيوطفارس محمد فارس احمد٣٠
ازهر اسيوطاحمد حسين حامد حسنين٣١
ازهر اسيوطمحمد صبحي عبد الرحمن عبد الاله٣٢
ازهر اسيوطمحمد عبد الصبور هاشم محمد٣٣
ازهر اسيوطاحمد محمد احمد محمد حسين٣٤

صفحة ١٧٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطسامح عبد هللا عبد المجيد محمد١
ازهر اسيوطحاتم محمد اسماعيل محمد٢
ازهر اسيوطاحمد محمد حسن اسماعيل٣
ازهر اسيوطمحمد يسرى عبد المالك احمد٤
ازهر اسيوطسيف الدين محمد مرسى عبد العزيز٥
ازهر اسيوطاحمد حشمت محمد محمد٦
ازهر اسيوطمصطفى فتحى سويفى محمد٧
ازهر اسيوطبسام سيد قوشتى محمد عبد هللا نصر٨
ازهر اسيوطاحمد فتحي علي محمد٩

ازهر اسيوطاحمد عبد هللا محمود عبد العال١٠
ازهر اسيوطمحمد احمد عثمان ابراهيم١١
ازهر اسيوطعمرو عبد الهادى عبد الرحمن على١٢
ازهر اسيوطحمدي غالب منير مناع١٣
ازهر اسيوطابو الحسن شعبان محمد خليل١٤
ازهر اسيوطمنتصر صالح صالح محمد١٥
ازهر اسيوطحسوب االسعد ابو الحمد اسماعيل١٦
ازهر اسيوطحسن عبد الرحمن حسن بشندى١٧
ازهر اسيوطعز الدين فرغل عز الدين محمد١٨
ازهر اسيوطمصطفى جابر كامل حميده١٩
ازهر اسيوطدردير رمضان دردير سيد٢٠
ازهر اسيوطمحمد صالح محمد عبد الفضيل٢١
ازهر اسيوطمحمود محمد صالح جودة٢٢
ازهر اسيوطعلي السيد عبد اللطيف احمد٢٣
ازهر اسيوطحسن جاد الرب مصطفى جاد الرب٢٤
ازهر اسيوطابراهيم محمود عبد الحميد سعيد٢٥
ازهر اسيوطمحمود محمد حسنى محمد٢٦
ازهر اسيوطمصطفى حامد محمد ابو النصر٢٧
ازهر اسيوطرمضان عبد الناصر عبد هللا عبد النعيم٢٨
ازهر اسيوطحسن على ابراهيم عبد الحافظ٢٩
ازهر اسيوطايمن عاطف محمد احمد٣٠
ازهر اسيوطاحمد قاسم احمد امين٣١
ازهر اسيوطاحمد كمال ابراهيم نجم٣٢
ازهر اسيوطاسالم حمزة محمد حمزة٣٣
ازهر اسيوطمصطفي اسماعيل احمد علي٣٤

صفحة ١٧٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٢٣ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطمحمد محمود محمد عبد هللا١
ازهر اسيوطاحمد محمد حسين مراد٢
ازهر اسيوطزين العابدين عبيد فراج عليوه٣
ازهر اسيوطمحمد عبد النبي حمدي احمد٤
ازهر اسيوطعالء محمد رسمى عمر٥
ازهر اسيوطاسالم علي عبد الرشيد علي٦
ازهر اسيوطمجدى محمد عبد الظاهر على٧
ازهر اسيوطاحمد فتحى فؤاد ابراهيم٨
ازهر اسيوطمصطفى محمود بدرى اسماعيل٩

ازهر اسيوطربيعى احمد سيد احمد١٠
ازهر اسيوطمحمود كمال محمد شلبى١١
ازهر اسيوطشريف محمد محمد حسين زناتى١٢
ازهر اسيوطمحمود فرغلى محمد عبد هللا١٣
ازهر اسيوطمنتصر يونس حسين محمود١٤
ازهر اسيوطبهاء الدين عبد الحكيم محمد الطيب١٥
ازهر اسيوطعالء احمد محمد على١٦
ازهر اسيوطتوفيق محمد فهمى محمد١٧
ازهر اسيوطمحمد جمال مصطفى قطب١٨
ازهر اسيوطعبدهللا السيد محمد بخيت١٩
ازهر اسيوطاحمد كامل محمد عبدهللا٢٠
ازهر اسيوطعبد هللا على غندور على٢١
ازهر اسيوطالحسيني جمال محمد شحاتة٢٢
ازهر اسيوطحسين محمد على احمد٢٣
ازهر اسيوطاحمد محمد احمد عبد الناصر٢٤
ازهر اسيوطعبد المقصود احمد عمر اسماعيل٢٥
ازهر اسيوطمحمد احمد قوشتى احمد٢٦
ازهر اسيوطحسن محمد عبد العظيم عبد الحفيظ٢٧
ازهر اسيوطاحمد سامح جالل الدين محمد٢٨
ازهر اسيوطعبد المجيد محمد عزب مثلوب٢٩
ازهر اسيوطعنتر شحات عماره عرفات٣٠
ازهر اسيوطكريم عباس على يسين٣١
ازهر اسيوطمحمد كامل محمد احمد٣٢
ازهر اسيوطحسن علي عبد القادر حسن٣٣
ازهر اسيوطمحمد احمد محمود قاعود٣٤

صفحة ١٧٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطمحمد صالح عبد اللطيف ابراهيم١
ازهر اسيوطيسرى محمد عبد العظيم احمد٢
ازهر اسيوطاحمد عبد الهادى محمد حفنى٣
ازهر اسيوطعمر غنوم السيد موسى غنوم٤
ازهر اسيوطنشات محمد حلمى ثابت بهنساوى٥
ازهر اسيوطاحمد محمد عمر محمود٦
ازهر اسيوطاحمد صالح علي احمد٧
ازهر اسيوطابراهيم عبد الرحمن محمد ابراهيم٨
ازهر اسيوطعمرو محمد احمد ابو زيد٩

ازهر اسيوطمحمود فرغل محمود صقر١٠
ازهر اسيوطحماده سعد موسى جاهين١١
ازهر اسيوطحسن عبد الفتاح حسن محمود١٢
ازهر اسيوطاحمد عمر احمد مصطفى١٣
ازهر اسيوطاحمد عثمان حسن عثمان١٤
ازهر اسيوطاالمام مسلم ابو بكر محمد جابر سيد١٥
ازهر اسيوطاحمد محمد توفيق عالم١٦
ازهر اسيوطايمن عبد السميع محمد عمران١٧
ازهر اسيوطعبد الجابر عبد العظيم عبد الرشيد عيد١٨
ازهر اسيوطمحمود عثمان حسين محمد١٩
ازهر اسيوطمحمد جاد الرب نور الدين محمد٢٠
ازهر اسيوطاحمد محمد مصطفى عبد الخالق٢١
ازهر اسيوطمصطفى كامل نور الدين سليمان٢٢
ازهر اسيوطمحمد علي محمد عبد الفتاح٢٣
ازهر اسيوطخالد جمعة عبد النعيم محمد٢٤
ازهر اسيوطعالء محمد عبد الحفيظ محمد٢٥
ازهر اسيوطبهاء قرنى على خليفه٢٦
ازهر اسيوطهمام سالمة حداد رشوان٢٧
ازهر اسيوطعبد الوارث قاسم جبريل احمد٢٨
ازهر اسيوطمحمد فضل بكر خليفة٢٩
ازهر اسيوطاحمد ناصر شحاته عبد الرحمن٣٠
ازهر اسيوطقناوى خلف سليم محمد٣١
ازهر اسيوطابو المجد محمود ابو المجد٣٢
ازهر اسيوطعلي عبد المنعم علي سويفي٣٣
ازهر اسيوطمصطفى مبروك صديق محمد٣٤

صفحة ١٧٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطمحمود رمضان عسيرى محمود١
ازهر اسيوطعرفات  محمد سعد الدين محمود٢
ازهر اسيوطراشد احمد علي نور الدين٣
ازهر اسيوطرضا يوسف عبد الحميد محمد٤
ازهر اسيوطمحمد سعيد عبد الحميد احمد٥
ازهر اسيوطرضوان عز العرب محمود مصطفى٦
ازهر اسيوطعبد الرحمن مختار محمود عبد الرحمن شيخون٧
ازهر اسيوطمحمد هاشم احمد حسين٨
ازهر اسيوطسعيد الليثي حمدي خليل٩

ازهر اسيوطاحمد حسن ابراهيم محمد١٠
ازهر اسيوطعلى محمود رشوان احمد١١
ازهر اسيوطعلي محمد علي حسين١٢
ازهر اسيوطمحمد محمد محمود اسماعيل١٣
ازهر اسيوطاحمد عبد الفتاح محمد محمد١٤
ازهر اسيوطاحمد محمود عبدهللا بدير١٥
ازهر اسيوطعبد الرحيم احمد عبد الرحيم ابراهيم١٦
ازهر اسيوطمحمود احمد محمد محمود١٧
ازهر اسيوطعلم الدين سيد ابراهيم عبد العال١٨
ازهر اسيوطياسر صالح محمد على١٩
ازهر اسيوطعماد حمدي مدني محمد٢٠
ازهر اسيوطمنتصر عوض عباس عبد الرجال٢١
ازهر اسيوطرضوان محمد احمد محمد٢٢
ازهر اسيوطحسين عبد الناصر حسين عبد العزيز٢٣
ازهر اسيوطحسام ابو المجد محمود محمد٢٤
ازهر اسيوطمحمد عبد الحميد مصطفي عبد الرحيم٢٥
ازهر اسيوططه فتحي ضيف سيد٢٦
ازهر اسيوطاحمد محمد محمود خميس٢٧
ازهر اسيوطعلى عبد الحكم محمد صديق٢٨
ازهر اسيوطاحمد على عبد المنعم اسماعيل٢٩
ازهر اسيوطعبد العزيز عثمان عبد العال احمد٣٠
ازهر اسيوطوليد سعد على عبد العال٣١
ازهر اسيوطقنيبر على محمد على٣٢
ازهر اسيوطمحمد عاطف محمد عبد الراضي٣٣
ازهر اسيوطمحمود عبد الحفيظ احمد عبد الغني٣٤

صفحة ١٧٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطاحمد شعبان عبد الشافي عبد اللطيف١
ازهر اسيوطمحمود حباشى عبد الرحيم حسين٢
ازهر اسيوطمحمود حسن ابراهيم علي٣
ازهر اسيوطمصطفى احمد عبد الحميد جمعه٤
ازهر اسيوطعلي محمد ابراهيم محمود٥
ازهر اسيوطاسماعيل على زغلول على٦
ازهر اسيوطمحمد محمود احمد ابو طالب٧
ازهر اسيوطعالء عادل سيد احمد٨
ازهر اسيوطهيثم صبرى محمد خليل٩

ازهر اسيوطعصام محمد محمد محمد حامد١٠
ازهر اسيوطعالء عمر على مصطفى الشيخ١١
ازهر اسيوطرائد احمد محمد احمد١٢
ازهر اسيوطعالء محمد عسران محمد١٣
ازهر اسيوطعمر صالح سالم ابو العال١٤
ازهر اسيوطاحمد منصور عبد العزيز احمد١٥
ازهر اسيوطاسالم محمد احمد محمود١٦
ازهر اسيوطاحمد محمد عبد الحليم احمد١٧
ازهر اسيوطعيد محمد كامل عبد العال١٨
ازهر اسيوطمدحت صالح سعد الدين عبد المقصود١٩
ازهر اسيوطمحمد ممدوح السيد احمد هنداوى٢٠
ازهر اسيوطابراهيم رمضان السيد عبد الرحمن٢١
ازهر اسيوطعبد المحسن احمد عبد الحميد عبد الفتاح٢٢
ازهر اسيوطعبد هللا محمد عز الدين السيد٢٣
ازهر اسيوطعبد الرحمن على ابراهيم على ابرهيم٢٤
ازهر اسيوطمحمد امبابى احمد مراد٢٥
ازهر اسيوطمحمد انور السادات محمد حسين٢٦
ازهر اسيوطسعيد عبد الغنى ابراهيم احمد٢٧
ازهر اسيوطمحمود عبد السميع ابو ضيف محمد٢٨
ازهر اسيوطسيد عبد العزيز قوشتى سيد٢٩
ازهر اسيوطخالد خليفة جالل مجلى٣٠
ازهر اسيوطمصطفي عبد الناصر معتوق حزين٣١
ازهر اسيوططه حجاج حمدي كامل٣٢
ازهر اسيوطاحمد محمود سيد صادق٣٣
ازهر اسيوطاحمد عبد الموجود عبد السالم الزهرى٣٤

صفحة ١٧٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

ازهر اسيوطفراج غازى رمضان غازى١
ازهر اسيوطمحمد سيد علي عبد الظاهر٢
ازهر اسيوطرمضان على حسين عايد٣
ازهر اسيوطمحمد مصطفي ابراهيم احمد٤
ازهر اسيوطاحمد عبد الناصر صديق محمد٥
ازهر اسيوطخالد عبد العال عثمان محمد٦
ازهر اسيوطعبد هللا ابو الحجاج عبد  عبد اللطيف٧
ازهر اسيوطاحمد عبد الرحيم عبد الرحمن حسانين٨
ازهر اسيوطمحمد احمد محمد رشدان٩

ازهر اسيوطاشرف صالح عبد اللطيف عجمى١٠
ازهر اسيوطمحمود كامل محمد عبد الوهاب١١
ازهر اسيوطمحمود محمد احمد محمد عبد الرحمن١٢
ازهر اسيوطاحمد محمد عادل عبد الحافظ محمد١٣
ازهر اسيوطاحمد مصطفي محمد علي١٤
ازهر اسيوطسعيد ابو الحجاج خضارى سيد على١٥
ازهر اسيوطمحمود السيد حسن عبد الرحيم١٦
ازهر اسيوطمحمد محمود فاوى محمد١٧
ازهر اسيوطياسر صالح سالمه احمد١٨
ازهر اسيوطعبدهللا عبد الرشيد محمد محمود على١٩
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )ثناء عبد هللا سيد احمد احمد٢٠
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )محمود عبد العزيز محمود مرجان عبد هللا٢١
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )محمد سيف االسالم عبد اللطيف احمد٢٢
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )احمد سمير محمد دغيدى٢٣
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )احمد محمد عبد الفتاح عرفان٢٤
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )نشات على عبد الباقى عبد القادر٢٥
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )على فؤاد منصور رمضان٢٦
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )محمد خالد محمد مسعد فرحات٢٧
اسكندرية ( قسم نظام التعليم الدولى )محمود عيسى محمود الخوالقة٢٨
فاروسسلمى محمد محمد السيد عبد النبى٢٩
فاروسمحمد نادر السيد محمد مجر٣٠
فاروسهشام ابراهيم عبد الحميد محمد الرحمانى٣١
فاروسمؤمن عامر فتحى امام٣٢
فاروسعمرو مصطفى مصباح حمدان الخوالى٣٣
فاروساحمد مصطفى عبد الفتاح احمد٣٤
فاروسمحمد عصام الدين حسن محمد٣٥

صفحة ١٧٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد رضوان رضوان مصطفى طه١
شرطةمحمد امين عبد الحميد الطنطاوى السروى٢
شرطةطه محمود محمد محمد الجارحي٣
شرطةمحمد محمد مصطفي يونس ابو يونس٤
شرطةعلي محمد علي حسن جوهر٥
شرطةمحمد محمد الهادي احمد محمد صيام٦
شرطةمصطفى ابو قوره عبد النبى عبد الهادى البرعى٧
شرطةمحمد خالد حسن محمد الحسيني٨
شرطةشفيق ابو الحسن سعيد يوسف٩

شرطةمحمد عبده ابراهيم عبد هللا١٠
شرطةمحمد مجدى عبد المقصود النحال١١
شرطةمحمد الحسيني ابراهيم علي١٢
شرطةاحمد عادل وصفى فداوى السيد١٣
شرطةاسالم احمد مسعد ابراهيم مصباح١٤
شرطةمحمود محمد احمد حسن مسعود النجار١٥
شرطةحاتم عبد القادر السيد محمود١٦
شرطةمحمد احمد السيد محمد حنفى١٧
شرطةمحمد محمود عباس السيد١٨
شرطةشهاب الدين جمال عبد العظيم حسانين١٩
شرطةمحمد عبد هللا حسن احمد نافع٢٠
شرطةاسامه ابراهيم عبد الحميد الغول٢١
شرطةاحمد محمد احمد عبد الغنى حماد٢٢
شرطةاحمد صبرى عيد جاد السيد جاد٢٣
شرطةاحمد محمد فوزى محمد حسين٢٤
شرطةمحمد ابراهيم عبد النبى احمد عيد٢٥
شرطةعبد الرحمن حازم عبد الرحمن عبد الحميد٢٦
شرطةشريف عبد الرحمن محمد حسوبه٢٧
شرطةعبد الحميد محمد جمعة محمد٢٨
شرطةابراهيم احمد همام عبد الجيد ابو عمر٢٩
شرطةاحمد مختار عبد الواحد خليل٣٠
شرطةاحمد حمدى حسن احمد٣١
شرطةعمر مجدى رمضان حسن يونس٣٢
شرطةاحمد محمد مختار القاضي٣٣

صفحة ١٧٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االحد ٢٠١٦/٠٤/٢٤ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد امير بهجت محمد صالح١
شرطةمصطفى احمد طه عمارة٢
شرطةصابر عصام صابر عبد العاطى٣
شرطةمحمد اسامة محمد مشرف الخولى٤
شرطةحسام محمد حازم عبد الغفار عبد اللطيف٥
شرطةاحمد صالح فتحى احمد سالم٦
شرطةمحمود محمد احمد محمد احمد٧
شرطةسمير سامح سعيد محمد الدمرداش٨
شرطةابانوب عماد انطون شفيق٩

شرطةمحمد احمد عاطف كامل١٠
شرطةمحمد سيد احمد محمود سليم١١
شرطةعبد الحكيم السعيد سعد درويش١٢
شرطةاحمد سالم مصطفى محمد عويس١٣
شرطةمحمد حمدينو ناصف عبد الصمد اسماعيل١٤
شرطةمعاذ لمعى السيد محمد اللمعى١٥
شرطةسامى محمد ثروت عبد الراضى محمد عثمان١٦
شرطةمحمد عالء معتمد عبد القادر ابو النور١٧
شرطةعمرو عادل ابو الفتوح التلبانى١٨
شرطةاحمد عماد الدين عبد الباسط غنيم١٩
شرطةعاصم عبد الحميد محمد بريقع٢٠
شرطةاحمد جمال الدين خلف حسين٢١
شرطةمحمد رشاد محمود محمود ابو الزين٢٢
شرطةعمر على عطيتو محمود٢٣
شرطةكامل عبد الباسط كامل هديه٢٤
شرطةمحمد فتحى صاوى عبد الجواد غانم٢٥
شرطةحسن يوسف محمد احمد٢٦
شرطةالسيد عبد هللا محمد احمد شبانة٢٧
شرطةعمرو هريدى محمد هريدى٢٨
شرطةمحمد سامى يسن الباجورى٢٩
شرطةمحمد جمال السيد احمد صبيح٣٠
شرطةاحمد جمال السعيد حسين عوض٣١
شرطةوليد مجدى عبد المنعم محمد على٣٢
شرطةاحمد جمال احمد فهمى شهدى٣٣
شرطةأحمد عاشور سالم مبروك٣٤

صفحة ١٨٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةابراهيم احمد مصطفي عبد المجيد عتيق١
شرطةمحمد مجدى فهيم محمد الطوخى٢
شرطةمحمد مجدى جمال محمد محمد٣
شرطةمسعد زكى حسين محمد٤
شرطةاحمد ابراهيم احمد انور ابراهيم سماحة٥
شرطةحسام عبد المنعم الحسينى محمد٦
شرطةمحمد احمد عبد العظيم عبد الرازق ابو طالب عقباوى٧
شرطةمحمد عبد الرؤوف احمد منصور٨
شرطةمحمد عبد العزيز حلمى عبد العزيز ابو طالب٩

شرطةاحمد حسين احمد محمد عبد الرحيم١٠
شرطةمحمود على ماهر ابراهيم محمد١١
شرطةايمن محمود عبد هللا شحاته حبلص١٢
شرطةمحمود صالح الدين محمد مصطفى الديباوى١٣
شرطةاحمد محمد عبد الغفار الكومى عمر١٤
شرطةادهم ابراهيم فضل عبد الجليل احمد١٥
شرطةساجى سمير محمود قطب فرغلى١٦
شرطةعمرو خليفة عيسى احمد١٧
شرطةاحمد اسماعيل يوسف اسماعيل١٨
شرطةصالح نصر عبد المطلب عبد الحافظ علي١٩
شرطةاحمد مراد هالل نايل حموده٢٠
شرطةاحمد حسين السيد خالف٢١
شرطةحاتم عبد الحميد عبد العاطى محمد يوسف٢٢
شرطةاحمد علي عبد المعبود علي الشناوي٢٣
شرطةمصطفى شعراوى حشمت شعبان٢٤
شرطةاحمد محمد محمد نور ابو زيد٢٥
شرطةمصطفي احمد بسيوني محمد زيد٢٦
شرطةمحمود محمد محمد عبد الصمد بركات٢٧
شرطةمحمد سالمة عبد المقصود مصطفى٢٨
شرطةمحمد السيد حلمى الوزان٢٩
شرطةمحمد طارق محمد السيد ابو خطوه٣٠
شرطةاحمد محمد عبد القادر العبودى٣١
شرطةاحمد محمد احمد ندا٣٢
شرطةاحمد عبد الحميد محمد بريقع٣٣
شرطةمحمد عصام الدين فكرى حسن٣٤

صفحة ١٨١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاسالم وئام احمد حسنين عمر١
شرطةحمزة ناجى شاكر عبد الحكيم٢
شرطةمحمد حسني عبد العزيز حسنين٣
شرطةاحمد ماهر عبد الواحد ابو المجد٤
شرطةمحمود شهاب الدين شحاته محمد٥
شرطةماجد محمد عبد المجيد محمد منصور٦
شرطةجالل محمد جالل ابراهيم٧
شرطةاحمد وائل محمد عبد الفتاح٨
شرطةمحمد مجدى محمد الهادى اسماعيل٩

شرطةصموئيل صبحى اسطفانوس جيد١٠
شرطةمحمد مصطفي عبد المجيد مصطفي العسال١١
شرطةمحمد محمود محمد فتحى الزملوط١٢
شرطةمحمد توفيق محمد عبد الفضيل سكر١٣
شرطةخالد طارق مرسى سيف النصر١٤
شرطةمصطفى عبد الفتاح محمد محمود يوسف١٥
شرطةكريم طارق محمد على فهيم١٦
شرطةمحمد عمرو جمعه محمود١٧
شرطةاسالم ايمن محمد حمادة١٨
شرطةخيرت سامى عبد المجيد محمود السبكى١٩
شرطةاحمد راجح ابراهيم ابو الفتوح٢٠
شرطةشريف اشرف شرف محمد ابراهيم٢١
شرطةاحمد محمد عبد الحميد طلحه٢٢
شرطةاحمد عبد الباسط السيد محمد عزيز٢٣
شرطةمحمد سامى محمد حسن٢٤
شرطةماجد عثمان حسن عبد العزيز٢٥
شرطةمهاب عبده فؤاد خليل ابراهيم٢٦
شرطةماجد عادل طلبه محمد هالل٢٧
شرطةمحمد ابراهيم محمد محمد عوض شعيب٢٨
شرطةمصطفى محمد رضا فهمى اسماعيل الناظر٢٩
شرطةحسين يوسف محمود احمد٣٠
شرطةاحمد يسرى فتحى احمد محمد٣١
شرطةمصطفى جمال عزت ابراهيم محمود٣٢
شرطةمحمد فاروق سيد مجاهد٣٣
شرطةاحمد محمد عبد الوهاب االهوانى٣٤

صفحة ١٨٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد عبد هللا السيد مهدى١
شرطةاحمد فايز عمر كامل٢
شرطةهانى محمد فتح احمد ابراهيم الضبع٣
شرطةفادى محى الدين محمد محمد حسن٤
شرطةمصطفي محمد عبد الرحمن ابو اليزيد شامة٥
شرطةمحمد صالح زكى محمد السيد النجار٦
شرطةمحمد السيد محمد امين عطية٧
شرطةمحمد عالء الدين رمضان على عبدهللا باشا٨
شرطةباسل محمد نجيب خليفة٩

شرطةمحمد شريف محمود محمد امين١٠
شرطةخالد حسن فوزى محمد عوض هللا١١
شرطةمعتز مرسى على رضوان١٢
شرطةمحمود محمد على الحفناوى١٣
شرطةعمرو ثروت محمد حافظ القاضى١٤
شرطةعمرو شرين صالح سنوسي١٥
شرطةاحمد نشات محمد احمد١٦
شرطةاحمد فوزى ابراهيم ابو العطا شلبى١٧
شرطةاحمد حمدي محمد مصطفي نصر١٨
شرطةاحمد ناجى بهاء الدين عبد العاطى١٩
شرطةمحمد فوزى محمود عيسى٢٠
شرطةمصطفى صبحى احمد ماضى٢١
شرطةمحمود عبد العزيز عبد الباقى ابراهيم يسن٢٢
شرطةشريف مصطفى مجد الصعيدى٢٣
شرطةمحمود امين احمد بهجت محمد محمد السداوى٢٤
شرطةعمر اسامة حنفى رضوان٢٥
شرطةمهاب عبد الفتاح على حسين٢٦
شرطةحامد ابراهيم احمد عبد الرحمن عساكر٢٧
شرطةطارق عبد الناصر احمد محمد سيد خضر٢٨
شرطةاحمد محمد عبد المنعم السيد٢٩
شرطةاحمد مجدى شاهين شاهين٣٠
شرطةمحمود سامي شبل حسن٣١
شرطةيوسف السيد محمد سيد٣٢
شرطةمصطفى احمد حسن عمر عدس٣٣
شرطةعبد هللا عبد العظيم عبد الخالق حسين الفخرانى٣٤

صفحة ١٨٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد سمير محمد مصطفى١
شرطةمحمد احمد فؤاد محمد عبد الرازق٢
شرطةمحمد مدحت محمود ابراهيم٣
شرطةاحمد عنتر غانم مرسى سعيد٤
شرطةاحمد سمير سليمان سالمة المسلمانى٥
شرطةحازم اسماعيل محمود عبد المجيد٦
شرطةاحمد طارق احمد سيد حسن٧
شرطةمصطفي االمير حسيب محمود٨
شرطةمصطفي محمود حميده محمود٩

شرطةاحمد سعيدعيد سليمان تمراز١٠
شرطةاحمد ابراهيم عطية الشرقاوى١١
شرطةهيثم محمد اسماعيل احمد١٢
شرطةاسر احمد ابراهيم محمد هالل١٣
شرطةيحيى زكريا السيد ابراهيم سالم١٤
شرطةاحمد محمد حسانين محمد حسن١٥
شرطةعبد الرحمن سالم عبد الفتاح سليمان١٦
شرطةاحمد رفعت عبد الفتاح غيطاس١٧
شرطةاحمد حسن رضا احمد حسن رفعت١٨
شرطةاسالم احمد محمود يوسف١٩
شرطةمحمد طارق حنفى محمد٢٠
شرطةعمرو ايمن حسن المغربل٢١
شرطةمحمد يحيى محمد كمال الدين على مرسى٢٢
شرطةاحمد صفوت احمد ابراهيم الدسوقى٢٣
شرطةعمرو سعيد عبد الحفيظ عبد الخالق٢٤
شرطةعبد الرحمن خالد لبيب ونس موسى٢٥
شرطةيوسف هشام محمد السكرى٢٦
شرطةشريف سيد محمد السيد٢٧
شرطةمصطفي حمدان حسين طه٢٨
شرطةهانى جمال محمد الفيومى٢٩
شرطةمعتز محمد محمود احمد٣٠
شرطةاسالم بحيري يوسف بحيري زيدان٣١
شرطةمحمد احمد حسنى عقل٣٢
شرطةمحسن محسن سلطان محمد٣٣
شرطةمحمود احمد ضياء الدين حسين بدينى الشريعى٣٤

صفحة ١٨٤ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةمحمد عاطف لبيب االشمونى١
شرطةمحمد عبده محمد ابراهيم ابو طاحون٢
شرطةحسن محمد عالء الدين حسن محمد٣
شرطةمحمد محمد فهمى عنتر مصيلحى ابو العنين٤
شرطةاحمد صبري محمد فوده٥
شرطةعمر محمد محيي الدين عبد الحي شنيشن٦
شرطةمحمد محمود السيد محمد على٧
شرطةهيثم مصطفى زكى محمد فراج٨
شرطةاحمد السيد مسعد البمبى٩

شرطةبيتر القس بطرس سمعان سعيد خلة١٠
شرطةمحمد مسعد احمد محمد موسى١١
شرطةعبد الرحمن محمد محمد حسن١٢
شرطةمحسن عادل عبد هللا على١٣
شرطةمحمد رفعت على متولى١٤
شرطةمصطفى محمد محمد السيد حسين١٥
شرطةمحمد السيد السيد حسانين عوض١٦
شرطةمحمد سليمان سالم سليمان١٧
شرطةاحمد محمود محمد عزت حسين مرسى١٨
شرطةاحمد سمير عبد الفتاح سليم١٩
شرطةمحمود عالء الدين عبد الجواد محمد عبد الجواد٢٠
شرطةمحمود يوسف محمد محمد متولى٢١
شرطةاحمد سالمه مصطفى عوض٢٢
شرطةمحمد عبد الاله شحاتة عبد المطلب السيد الشقاني٢٣
شرطةبهاء محمد على محمد ابو عيطة٢٤
شرطةاسالم محمد عبد الغنى على٢٥
شرطةمحمد مجدى سيد احمد  الجوهرى٢٦
شرطةوليد احمد السيد ادم سليمان٢٧
شرطةمصطفى سامى فوزى احمد٢٨
شرطةاسالم محمد عبد السالم صقر٢٩
شرطةالسيد محمد سويلم عبد المجيد عوض٣٠
شرطةمحمد مجدى عبد الحميد حسين عنانى٣١
شرطةمحمد عز الدين على محمد ابو يدك٣٢
شرطةمحمد اشرف محمد خيرى يوسف احمد٣٣
شرطةاحمد ابراهيم محمد رشدى٣٤

صفحة ١٨٥ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم الثالثاء ٢٠١٦/٠٤/٢٦ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةمحمد احمد محمد غنيم١
شرطةمحمد ممدوح عبد هللا على حسنين٢
شرطةاحمد توحيد فرج على الفقى٣
شرطةمحمود محمد حسن محمد٤
شرطةمحمد رفعت ابو سريع امام٥
شرطةاحمد سامى محمد امام عمار٦
شرطةياسين محمد اشرف محمود محمد هنداوي٧
شرطةحسام الدين ظريف محمد عبد ربه٨
شرطةحسين اسماعيل احمد حسن حسين٩

شرطةمحمد محى الدين السعيد يسن عابد١٠
شرطةاحمد محمد احمد فهمى مامون شلبى١١
شرطةصالح عالء الدين صالح ابراهيم خطاب١٢
شرطةحنفى جمال محمود سلمان١٣
شرطةمحمد محمود هاشم عبد العال١٤
شرطةمحمد مصري علي مصري مسعود١٥
شرطةطه محمد طه النجار١٦
شرطةاسالم حلمى عبد الباقى عبد الوهاب الصغير١٧
شرطةعبد العزيز حسين عبد العزيز حسين البلبيسي١٨
شرطةاحمد محمود عبد المنعم البلبوشي١٩
شرطةمحمود مصطفى محمد عبد المنعم محمد٢٠
شرطةاحمد محمد حميد وهدان٢١
شرطةاشرف محمد علي حسن٢٢
شرطةاحمد ايهاب صبح ابراهيم٢٣
شرطةاحمد محمد عصام الدين عبد هللا رمضان٢٤
شرطةاحمد محمد السيد حسن وفيق العياط٢٥
شرطةابراهيم احمد رافت عبد العزيز شمردل٢٦
شرطةاحمد ايمن عبد الخالق خليل الدسوقى٢٧
شرطةمحمد خضر محمد محمود رشوان٢٨
شرطةاحمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب٢٩
شرطةاحمد عالء الدين محمد رشاد امبابى٣٠
شرطةعمر ايهاب صالح الدين محمود٣١
شرطةاحمد حسن عطية طمان٣٢
شرطةحسام احمد معوض نصر٣٣
شرطةكريم سعيد علي علي مصطفي٣٤

صفحة ١٨٦ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةمصطفى جمال عبد المالك خليفة١
شرطةاحمد حمادة يوسف المنسى٢
شرطةرفيق محمد نزيه محمد بكر٣
شرطةاحمد محمد عبد الحميد عبد الرازق عوف٤
شرطةمحمد بهاء الدين جوده نور الدين سويلم٥
شرطةحسام عبد المنصف عبد العزيز حميده٦
شرطةمحمد رجب حامد عبد الغنى٧
شرطةاشرف محمود احمد عبد الحميد٨
شرطةكريم جمال محمود حسنين الحداد٩

شرطةاحمد محمد احمد محمد حسين١٠
شرطةعمر هشام سيد محمد النواوي١١
شرطةاحمد عيسى محمد وفائى عبد السميع١٢
شرطةاسالم محمد سليمان مرسي علي١٣
شرطةمحمود احمد سعيد محمود احمد١٤
شرطةمحمد ابراهيم خيرت عبد المنعم قاسم١٥
شرطةطالل امين محمود فرج١٦
شرطةاحمد حجاب محمد الصاوى١٧
شرطةمصطفي فتحي علي حسن عبد العزيز١٨
شرطةوائل سعد علي عبد العال١٩
شرطةحسام سمير محمد تهامى٢٠
شرطةعالء اسماعيل محمد عبد العزيز٢١
شرطةاحمد جمال رمضان غنيم على٢٢
شرطةمحمد رضا عبد هللا سعد الشعرواى٢٣
شرطةاحمد مجدى قرنى صاوى٢٤
شرطةباسم خالد حاتم متولى الهوارى٢٥
شرطةكريم غريب عبد السميع عبد الاله٢٦
شرطةاحمد يحيى اسماعيل احمد سليمان٢٧
شرطةعالء الدين عبد السالم عبد الوهاب داود٢٨
شرطةعمر هشام محمد حسين رضوان٢٩
شرطةاحمد محمد احمد محمد السيد عبد العال٣٠
شرطةاحمد محمد زكى عبد الباعث الفقى٣١
شرطةاحمد محمد عبد الفتاح احمد٣٢
شرطةاحمد ابراهيم على سالم٣٣
شرطةمحمد جمال عبد الرحيم عبد العزيز٣٤

صفحة ١٨٧ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةكريم عبد الرازق عبد السالم ابراهيم١
شرطةايمن محمود محمد محمود احمد فايد٢
شرطةاحمد حسن احمد بدر الدين٣
شرطةبيشوي عادل صدقي بطرس٤
شرطةمصطفى محمد عصام مصطفى محمد السيد٥
شرطةاحمد محمد اشرف محمد محفوظ عبد هللا عليوة٦
شرطةعبد الرحمن محمود محمد محمد اسماعيل٧
شرطةاسالم كمال الدين المرسى سالم محمد شميس٨
شرطةهشام محمد عمران حسين٩

شرطةاحمد محمد سيد محمد البشارى١٠
شرطةمصطفى اشرف فاروق عبد الرحمن١١
شرطةمصطفى مجدى مصطفى الهوارى١٢
شرطةمحمد احمد محمد السيد نوار١٣
شرطةياسر رؤوف فهمى احمد١٤
شرطةطارق محمد حلمي محمد الصاوي الكردي١٥
شرطةمحمد محمود حامد جميل١٦
شرطةمحمود صالح زكى احمد سويلم١٧
شرطةمحمد كمال الدين منشاوى على١٨
شرطةمحمود صالح عبد الهادى عبد الحليم١٩
شرطةمحسن عبد الرؤف مصطفى حفور٢٠
شرطةعبد الرحمن محمد جاد امين جاد٢١
شرطةمحمد عثمان يحيي ابو الفرج عليش٢٢
شرطةعمرو احمد على عبد العزيز٢٣
شرطةشريف نبيل محمود فهمى محمد منصور٢٤
شرطةمروان احمد السعيد محمد عجيز٢٥
شرطةمحمد سليمان محمد سالم٢٦
شرطةعلى خلف على احمد على ولى الدين٢٧
شرطةاحمد محمد عبد الهادى ابراهيم الغزونى٢٨
شرطةباهى شريف محمد ابو حصوه٢٩
شرطةمحمد ممدوح انور ابراهيم٣٠
شرطةماهر احمد ماهر احمد ابراهيم الروبى٣١
شرطةيوسف جودة عوض هللا عبد التواب٣٢
شرطةمنصور عبد الحميد منصور على٣٣
شرطةمحمود عادل محمود مصطفى الهلباوى٣٤

صفحة ١٨٨ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة الثالثة الساعة ١٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةحاتم سعد حامد رزق جاويش١
شرطةطه خالد لبيب ونس موسى٢
شرطةجمال حسن جمال الدين عبد الظاهر حسن٣
شرطةأمير السيد سالمة الشال٤
شرطةالسعيد عطا محمد منصور٥
شرطةإسالم محمود سيد عبد الوهاب٦
شرطةتامر احمد عبده احمد عوضين٧
شرطةمحمد مسعد مسعد منصور العراقى٨
شرطةعلى محمد النبوى على محمود٩

شرطةاحمد محمود صوفى احمد حلبة١٠
شرطةاحمد طارق عبد الوهاب ابو المعاطى عبده١١
شرطةاحمد محمد حامد محمد الفولى١٢
شرطةوليد محمد على منيسى١٣
شرطةاحمد السيد محمد ابراهيم خضر١٤
شرطةمحمد يسرى احمد عوف١٥
شرطةكريم هشام محمد خلف١٦
شرطةمحمود محمد فرج حسين عبد الدايم١٧
شرطةاحمد رفعت كامل ثابت احمد١٨
شرطةمصطفى عصام مصطفى عبد العال١٩
شرطةاحمد محمد عبد الفتاح بدوى٢٠
شرطةسراج عصام الدين عبد الحميد او بحمر٢١
شرطةمحمد عبد الخالق توفيق محمد شعالن٢٢
شرطةمصطفى طارق مرشدى محمد٢٣
شرطةمصطفى السعيد عبد العظيم عماره٢٤
شرطةمحمد شمس الدين انور شمس الدين٢٥
شرطةبالل عبد الدايم عبد الحميد عبد الدايم٢٦
شرطةعمر على صبرى احمد الحيانى٢٧
شرطةعبد الرحمن احمد محمد مصطفى٢٨
شرطةيوسف رشدي عبد الغني فرحات فضل٢٩
شرطةتوفيق ضياء حسين انسى السيد٣٠
شرطةمحمد ايمن محمود احمد حموده٣١
شرطةيحيى عبد المجيد محمد على٣٢
شرطةمحمد محمود عطا عامر٣٣
شرطةمهاب توحيد عبد العزبز حسيب٣٤

صفحة ١٨٩ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة الرابعة الساعة ١ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد محمد اشرف احمد دراز١
شرطةاحمد ابراهيم عامر عبد العال شارب٢
شرطةطارق محمد احمد عبد العال شحاته٣
شرطةشريف محسن محمد الوصيف٤
شرطةعمر ابراهيم محمد الطوخى٥
شرطةمعاذ محمد القرنى محمد عبد السالم٦
شرطةمحمود محمد عبد الفتاح السيد٧
شرطةطارق مصطفى عبد ربة شحاته٨
شرطةمحمد محمود هزاع رفاعي٩

شرطةمحمد عادل عبد القوى دنيا١٠
شرطةاحمد راضى احمد خليل نصر١١
شرطةمحمد منير السيد موسي١٢
شرطةشريف حاتم محمد نصير١٣
شرطةعمر احمد ابو الوفا ابراهيم عبد الوارث١٤
شرطةكريم عثمان احمد عثمان ابراهيم١٥
شرطةحسام ابراهيم محمد النجار١٦
شرطةعمرو عالء الدين على محمود١٧
شرطةيوسف احمد يوسف السيد البنا١٨
شرطةاكرم محمد احمد احمد ابو حرب١٩
شرطةمحمد مصطفى كامل صالح قمحاوى٢٠
شرطةفتحى احمد فتحى مصيلحى٢١
شرطةعمرو رضا محمد الهادي ابراهيم٢٢
شرطةمحمود عادل حسن مهدي٢٣
شرطةمحمد احمد حامد احمد سويلم٢٤
شرطةلطفي هشام لطفي هاشم ابو حسنين٢٥
شرطةعلى صفوت على ابراهيم زاهر٢٦
شرطةاحمد اسامة احمد خليل عاشور٢٧
شرطةمحمود عمر اسماعيل محمد شنجر٢٨
شرطةمصطفي اشرف عبد الخالق ابراهيم غرابه٢٩
شرطةطارق محمد احمد السيد٣٠
شرطةمصطفى محمد سمير محمد مرسى٣١
شرطةمحمد على امين السيد٣٢
شرطةشهاب السيد احمد مرشدى الخالع٣٣
شرطةمحمد عبد الرسول السيد حفناوى٣٤

صفحة ١٩٠ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة الخامسة الساعة ٢ ظهرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةخالد محمد السيد عبد الحميد السيد١
شرطةخالد محمود السيد محمد على٢
شرطةمحمد مسعد فهمى محمد شرف٣
شرطةاحمد عالء سمير رشاد احمد٤
شرطةباسم كمال عبد الغنى عبدربه٥
شرطةمروان مجدى عبده ابراهيم القاضى٦
شرطةاسالم فاروق عبد العزيز حسن٧
شرطةخالد محمد صالح الدين محمد محمد موسى٨
شرطةعيد عالء الدين عيد محمود ابراهيم٩

شرطةابراهيم يوسف ابراهيم محمد١٠
شرطةاحمد محمد صوفى احمد١١
شرطةهشام محمود السعيد قطب الهياتمي١٢
شرطةمحمود صالح عبد السالم عبد التواب١٣
شرطةمصطفى ايمن سليمان على اليمانى١٤
شرطةاحمد سيد جابر رياض١٥
شرطةباسم مدحت محمد محى الدين١٦
شرطةمحمد عبد القادر خليفة السيد١٧
شرطةاحمد سعد على احمد السوهاجى١٨
شرطةاحمد عادل عاشور محمد علي١٩
شرطةعمرو سعود احمد ابو عامر٢٠
شرطةاحمد مجدى عبد الغنى ابو النجا٢١
شرطةمحمد مسعد حسين عبيدى٢٢
شرطةمحمود محمد احمد محمد حسنين٢٣
شرطةإبراهيم حسن ابراهيم القاضى٢٤
شرطةعبد المنعم عاطف عبد المنعم عطية٢٥
شرطةمصطفى محمود مصطفى عبد الباقى٢٦
شرطةمحمد ابراهيم مجدي ابراهيم فتحي ابراهيم سالم٢٧
شرطةعمرو على ابراهيم عبد الفتاح٢٨
شرطةجمال يحيي محمود فهمي جعيص٢٩
شرطةمحمد سالم حسن سالم االقرع٣٠
شرطةخالد محمد عبد الحليم على خليل ابو طويلة٣١
شرطةاحمد عمرو فاروق ابو العمايم٣٢
شرطةاحمد ممدوح سيد زوام٣٣
شرطةمحمد باسم لبيب عبد العزيز٣٤

صفحة ١٩١ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم االربعاء ٢٠١٦/٠٤/٢٧ اللجنة السادسة الساعة ٣ عصرا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةمحمد مصطفى محمد عبد المعطى محمد شرف الدين١
شرطةحسام الدين محمد محمد مصطفى الزرعى٢
شرطةمحمد محمود عبد العظيم محمود٣
شرطةابراهيم محمد فتحى ابراهيم النجدى٤
شرطةاحمد عبد المعز قطب عثمان٥
شرطةمصطفى رمضان سيد ابراهيم محمد٦
شرطةمحمد امجد ابو الفتوح احمد الجندى٧
شرطةاسالم محمد العزبى مصطفى عطا٨
شرطةمحمد احمد محمد محمود٩

شرطةمحمود صديق حافظ السيد الشامي١٠
شرطةاحمد حسن حسن محمد المحرصاوى١١
شرطةمعتز محمد مجدي مصطفي درويش١٢
شرطةمحمد حسين مصطفى عبد هللا الخولى١٣
شرطةمحمد حمزه احمد محمد عبد الفتاح١٤
شرطةمحمد عصام عبد الاله ابراهيم السمدوني١٥
شرطةاحمد جمال شافعى سيد١٦
شرطةاسالم محمد ربيع حميد١٧
شرطةمحمد اشرف محمد عبد العظيم سالم١٨
شرطةاحمد خالد محمد شوقى عبد الصادق البطل١٩
شرطةمحمد احمد محمد عبد الحميد محمد٢٠
شرطةاحمد منصور مصطفي عبد العزيز٢١
شرطةيوسف احمد يوسف عبد الكريم المراغي٢٢
شرطةعلى ماهر يحيى زكريا الدالى٢٣
شرطةمصطفى محمد عبد العزيز عبد المجيد٢٤
شرطةاحمد السيد احمد صوابى٢٥
شرطةاحمد محمد نجيب عبد المنعم محمود٢٦
شرطةعمر محمد جمال محمد٢٧
شرطةمحمد عاطف على محمد العمرى٢٨
شرطةاسامة محمد خالد حسن عبد الحافظ٢٩
شرطةمحمد خالد مصطفي عبد النعيم٣٠
شرطةسام ناجى بخيت متياس٣١
شرطةمحمد عبد اللطيف كامل محمود٣٢
شرطةايهاب مجدى محمد محمد عبيد٣٣
شرطةاحمد زكريا سعيد سيد احمد٣٤

صفحة ١٩٢ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٣٠ اللجنة االولى الساعة ١٠ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةباسم محمد محمود ابو زيد١
شرطةاسالم حمدى ابراهيم سالم٢
شرطةمحمد عبد هللا على سعد عبد هللا٣
شرطةايمن احمد محمد عبد الراضى مختار٤
شرطةشريف على نور الدين محمد خلف هللا٥
شرطةاحمد عادل بدر محمد٦
شرطةمحمد حسن محمود محمد عفيفى ربيع٧
شرطةنور الدين فايز محمد بهجات احمد٨
شرطةاحمد هشام عبد هللا محمود حفناوى٩

شرطةامير ابراهيم حماد محمد١٠
شرطةلطفى محمد عاطف عبد هللا محمد عبد العال١١
شرطةمحمود عبد الرازق عبد المنعم ابراهيم١٢
شرطةحسين عبد الدايم مصطفى احمد سعيد١٣
شرطةمحمد يحيى محمد على فرج١٤
شرطةمحمد مصطفى محمد سعد الدين رجب١٥
شرطةمحمد عمر عادل عبد الرحمن١٦
شرطةاحمد خالد محمد عراقى سيد احمد١٧
شرطةمحمد طه حجازى عبد العليم١٨
شرطةمحمد بكر شعبان بكر١٩
شرطةمحمود شفيق محمود سيد احمد صقر٢٠
شرطةحسين محمد عمر عيد النواوي٢١
شرطةمحمد على محمد محمد عامر٢٢
شرطةمحمد عزت محمد صبري اسماعيل الجوهرى٢٣
شرطةعبد اللطيف مجدى المليجى منصور شوشة٢٤
شرطةمحمود نجاتى محمد محمود الشرنوبى٢٥
شرطةاحمد جمال احمد احمد عيد٢٦
شرطةاحمد محمد ثروت حسنى سليم٢٧
شرطةاحمد عادل عبد القادر حسن مدكور٢٨
شرطةمحمد عبد الحميد منصور على٢٩
شرطةمحمد عمرو محمد عبد الحى عبد المجيد٣٠
شرطةمحمد عدلى سعد عبد الواحد٣١
شرطةخالد كامل محمد على حسين٣٢
شرطةاحمد ابراهيم خالد السيد جبر٣٣
شرطةاحمد احمد فؤاد محمد عثمان داود٣٤

صفحة ١٩٣ من ١٩٤



األمانـــة العامـــة النيابــــة اإلداريـــــة

جلسة يوم السبت ٢٠١٦/٠٤/٣٠ اللجنة الثانية الساعة ١١ صباحا
من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة مواعيد اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية دفعة ٢٠١٢

شرطةاحمد عبد الحى عبد الحليم الدالى١
شرطةمعاذ محمد جمال الدين عبد العال خضر٢
شرطةشريف صفى الدين عبد المنعم ابو زيد٣
شرطةعماد الدين محمد حسن عبده٤
شرطةعبد هللا احمد محمود احمد٥
شرطةمحمد رمضان عبد المعبد امين٦
شرطةايمن ايهاب كامل ذكي ربيع خليل٧
شرطةمختار محمد محمد الضوي٨
شرطةاحمد حسن محمد حسن٩

شرطةاحمد اسماعيل عبد الجليل عبد هللا محمد١٠
شرطةاسالم مجدى بدوى يوسف١١
شرطةعمرو حسام الدين محمد مصطفى غنيم١٢
شرطةعماد احمد المغاورى عبد المنعم سليم١٣
شرطةاحمد طارق حسين الضبع١٤
شرطةعمرو خالد انور على سليمان١٥
شرطةاحمد وليد سعيد امام طنطاوى١٦
شرطةأحمد مجدى عبد الغفار ابراهيم عطا هللا١٧
شرطةمحمد عاطف محمد ابراهيم البسيونى١٨
شرطةاحمد خالد ممدوح احمد زكى١٩
شرطةمحمد صبرى ابراهيم السيد٢٠
شرطةمحمد رضا محمد ابراهيم امام٢١
شرطةفادى اسامة محمد محمد احمد٢٢
شرطةاحمد سامح عبد الحليم يونس٢٣
شرطةمحمود عبد السالم محمود البرقى٢٤
شرطةمعتز فؤاد احمد محمود٢٥
شرطةاحمد حسن محمد احمد جاهين٢٦
شرطةمحمد طارق زكى محمد شرشر٢٧
شرطةاحمد مصطفى نجاح مصطفى الدسوقى٢٨
شرطةعمر نجدى احمد عوض٢٩
شرطةعبد الرحمن محمد العربى محمد على عبد الرحيم٣٠
شرطةاحمد عادل محمود على حسن العمدة٣١
شرطةمحمد محمد عادل عبد الحليم فولى٣٢

صفحة ١٩٤ من ١٩٤


